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 اإلِبَ أثٟ شجبقاٌّصٕف ٔجزح لٓ 

 ،ؿمج٤مع أسمق ،اًمقزير اًمّم٤مًمح ،ؼاًمٗم٘مٞمف اعمدىم   ،اإلُم٤مم اًمزاهد ،اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض

  - إصٌٝم٤مين أمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد ،ؿمٝم٤مب اًمديـ ،ويٙمٜمك أيْم٤ًم سم٠ميب اًمٓمٞم٥م

َٚمٗمل ىم٤مل احل٤مومظ  ً  ُمـ اًم٘م٤ميض أسمق ؿمج٤مع هذا" :هـ(576: ت) أسمق ـم٤مهر اًم

 زم ذيمر ،اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م ذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ أزيد سم٤مًمٌٍمة درس ،اًمدهر أومراد

 :وم٘م٤مل ُمقًمده قمـ وؾم٠مًمتف ،٤مأحت٘م٘مٝم ٓ دةُم ذًمؽ سمٕمد وقم٤مش ،مخًامئ٦م ؾمٜم٦م ذم ذًمؽ

  -"ٝم٤مينأصٌوضمدي إقمغم  ،ن٤مداسمٕمٌ ُمقًمده ياًمدوو ىم٤مل: ،سم٤مًمٌٍمة هـ434 ؾمٜم٦م

 :ٟمّمف ُم٤م( قم٤ٌمدان) قمغم اًمٙمالم ذمش اًمٌٚمدانُمٕمجؿ » ذم احلٛمقي ي٤مىمقت ىم٤مل

 -اًمٕم٤ٌمداين اًمِم٤مومٕمل أمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد ؿمج٤مع أسمق اًم٘م٤ميض يٜم٥ًم وإًمٞمٝم٤م

َٚمٗملوروى   ً أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق ؿمج٤مع أمحد سمـ احلًـ سمـ قمٜمف طمديث٤ًم وم٘م٤مل:  اًم

  ٌ صمٜم٤م أسمق مت٤مم حمٛمد سمـ طمد ،سم٤مًمٌٍمة ٤مداينأمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل اًمٕم

صمٜم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٛمرو ، طمدـمٚمح٦م سمـ اعمٖمػمة اخلزاقمل اًمٌٍمي

صمٜم٤م قمٌدة سمـ قمٌداهلل طمد ،صمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُم٤مه٤منطمد ،احل٤مومظ

قمـ  ،أيبل صمٜمطمد ،صمٜم٤م قمٌداحلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمرطمد ،صمٜم٤م اًمْمح٤مك سمـ خمٚمدطمد ،اًمّمٗم٤مر

ـْ سَمٜمَك » :ىم٤مل أن اًمٜمٌل ^ vـ قمثامن سمـ قمٗم٤من قم ،حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ضَمؾ   هللَُم

ِجدَ  ًْ  - اهـشُِمثَْٚمفُ  اجلَٜم ٦مِ شَمَٕم٤ممَم ًَمُف ذِم  اهللُ سَمٜمَك  --اً َوقَمز  َُم

ويم٤من ٓ خيرج ُمـ سمٞمتف طمتك يّمكم  ،وعم٤م شمقمم اًمقزارة-- ٟمنم اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس

 -ٓ شم٠مظمذه ذم احلؼ ًمقُم٦م ٓئؿ ،ُم٤م أُمٙمٜمف اًم٘مرآنُمـ وي٘مرأ 
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ومٙم٤من  ،ويٕمٓمقهنؿ اهل٤ٌمت ،ويم٤من ًمف قمنمة أٟمٗم٤مر يٗمرىمقن قمغم اًمٜم٤مس اًمزيمقات

  -ومٕمؿ  إٟمٕم٤مُمف اًمّم٤محللم وإظمٞم٤مر ،أًمػ ديٜم٤مر 021يٍمف قمغم يد اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ 

 ،وأىم٤مم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة يٙمٜمس اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ ،صمؿ زهد ذم اًمدٟمٞم٤م

  إمم أن ُم٤مت هب٤م- ويِمٕمؾ اعمّم٤مسمٞمح ،ويٗمرش احلٍم

 اإلىمٜم٤معقمغم  ذح ًمفو ،"ُمتـ اًمٖم٤مي٦م واًمت٘مري٥م"خمتٍم أيب ؿمج٤مع اعمًٛمك ًمف 

 -(0)ياعم٤مورد اًم٘م٤ميض ٗمفأًم   اًمذي

*** 

 

 

                                                 

- هذه اًمؽممج٦م ُمـ ُم٘مدُم٦م حم٘مؼ يمت٤مب يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ذم طمؾ هم٤مي٦م آظمتّم٤مر ًمإلُم٤مم احِلّمٜمل ]ط. 0

ُم٤مم اًمت٤مج اًمًٌٙمل ]ط. هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم دار اعمٜمٝم٤مج[، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمإل

َٚمٗمل ]ط. اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م   ً  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م[- ـواًمتقزيع[، وُمٕمجؿ اًمًٗمر ٕيب ـم٤مهر اًم
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ِٗ خ» ْٓ ٠ُِشْد اهلُل ِث ِٓ ..١َشًاَِ ُٗ ِفٟ اٌذ٠ِّ ْٙ  ش٠َُفمِّ

ُمـ  مج٦مٍ  اًمٜم٤مومع، ٟمٗمع اًمٕم٤ٌمد سم٠مٟمقاعٍ  احلٛمٞمد اًمراومع، اًمقزم احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ احلٛمد هلل

، اعمقصؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٕمروم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومعوٓ أقمّز وٓ ٟمٗمع أذف اعمٜم٤مومع، 

 ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿، أطمٙم٤مم اًمِم٤مرع

 [9:اًمزُمر]

 ،واًمٗمٝمقم اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمٚمقمَ اًمٙمرام  ئفشمٕم٤ممم ٕٟمٌٞم٤ماهلل وىمد مجع 

وإٟمام  ،ديٜم٤مرًا وٓ درمه٤مً  صمقاٝمؿ مل يقر  وم ،إٟمٌٞم٤مء ُمػماِث  أصُؾ  اًمٕمٚمؿَ  وُمٕمٚمقٌم أن  

وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،[30]اًمٌ٘مرة:(   ڦ ڦ ڄ ڄ)ىم٤مل شمٕم٤ممم  ،صمقا اًمٕمٚمؿور  

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ )

ٿ ٿ ٹ   ٿ ٿ)وىم٤مل شمٕم٤ممم ، [003]اًمٜم٤ًمء:(   حئ مئ

  - [6]يقؾمػ:(   ٹ ٹ

 ^اعمّمٓمٗمك واًمرؾمقل اعمجتٌك  اًمٜمٌل   شمٚمؽ اًمًٚمًٚم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ويم٤من ظم٤مشمؿُ 

أظمرضمف ش إِٟم اَم سُمِٕمث٧ُْم ُُمَٕمٚم اَمً »قمـ ٟمٗمًف:  ^ ٘م٤ملوم ،ًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٚمؿ واهلدىاًمذي دل  ا

اًمٚمُٝمؿ  إيِن  َأؾْم٠َمًُمَؽ قِمْٚماًم َٟم٤مومًِٕم٤م، َوقَمَٛماًل »َيُ٘مقُل ذِم ُدسُمِر اًْمَٗمْجِر:  ^يَم٤مَن وَ  ،اسمـ ُم٤مضمف

 -أمحدأظمرضمف  ش٤مً ُُمتََ٘مٌ اًل، َوِرْزىًم٤م ـَمٞمٌ 
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ـــيم وإُمـــرَ  إهارَ  وىمـــد مجـــعَ   فٚم 
 

ــــِؼ  اعمٌٕمــــقُث  حمٛمــــدٌ   رمحــــ٦مِ  ًمٚمخٚم
 

ـــــف ظمـــــتؿَ  ـــــدا اهلُل سم ـــــقَة واسمت  اًمٜمٌ
 

ــــفِ  ــــ ومٚمٚم ـــــداي٦مِ ـ ظَم ُِم ــــف وسم ـــــتٍؿ سم  ـ
 

ٙم٤من وم، اًمٕمٛمك واًمٖمقاي٦موم٠مرؿمد اًمٕم٤ٌمد إمم اًمققمل واهلداي٦م، وأزال قمٜمٝمؿ فمٚمٛم٦م 

ًمٚمٛمًتٌٍميـ هاضم٤ًم وىمٛمرًا ُمٜمػمًا، وىمد ىم٤مل وهق ظمػم اًم٘م٤مئٚملم اًمٜم٤مـم٘ملم سم٤محلؼ  

قاب:  ٦ِم وَ ا»واًمّم  َه٥ِم ًمٜم ٤مُس َُمَٕم٤مِدُن يَمَٛمَٕم٤مِدِن اًمِٗمْم  ٞم ٦ِم-- ظِمَٞم٤مُرُهْؿ ذِم اجلَ  ،اًمذ 
٤مِهٚمِ

 -أظمرضمف ُمًٚمؿش ظِمَٞم٤مُرُهْؿ ذِم اإِلؾمالِم إَِذا وَمُ٘مُٝمقا

  -َُمـ ٓ ُُي٥ِمُّ اًمَٕمٚمَؿ-- وَمال ظَمػَم ومِٞمفِ : شمٕم٤ممم وىم٤مل إُم٤مُمٜم٤م اًمِم٤مومـٕمل رمحف اهلل

ـع، وٓ  اإلشم٤ٌمع-- وٛمـ قمغم أن اخلٞمـر يمّٚمف أضمـٛمع ومدل  ذًمؽ ًمٚمٜمٌل اعمِمٗم 

شمٚمؽ هب٤م  ٕمَرفشمُ ُمـ اعمٜم٤مومذ اًمتل إٓ سمٛمٕمروم٦م إواُمر اعمت ٌٕم٦م، و اإلشم٤ٌمع تّمقري

 شمٕم٤ممم وىمد ؾمخر اهلل، واًمتٚم٘مل قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ :إواُمر

ًمإلٟم٤ًمن إرض يًٕمك ومٞمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف وقمغم ُمـ يٚمزُمف اًمًٕمل قمٚمٞمف ُمـ أهٚمف 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )-- ىم٤مل شمٕم٤ممم ده ًمٓمٚم٥م احلاللوأوٓ

ـَمَٚم٥ُم » ^وىم٤مل  ،[072]اًمٌ٘مرة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 ذم آيمت٤ًمبٕن ، وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ش٦مِ يَْم رِ اًمٗمَ  ٕمدَ احْلاَلِل وَمِريَْم٦ٌم سمَ 

اًمًالُم٦م قمـ اًمٌٓم٤مًم٦م اعم١مدي٦م إمم ومٞمٝم٤م و ،إيّم٤مل اًمٜمٗمع إمم اًمٙم٤مؾم٥م وإمم همػمه

   اًمٜمٗمس واًمتٕمٗمػ قمـ ذل اًم١ًمال-يمن وومٞمٝم٤م ،اًمٗمْمقل
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واًمٙمد واًمٙمٗم٤مح  ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمدروس واًمٕمؼم ^وىمد يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف اًمنميٗم٦م 

يرقمك اًمٖمٜمؿ ٕهؾ ُمٙم٦م  ^يم٤من  وم٘مد ،واقمٗم٤مف اًمٜمٗمس وصٞم٤مٟم٦م ُم٤مء اًمقضمف

ذم ؾمـ اخل٤مُم٦ًم  ^ ظمرجيم٤من ُمث٤مًٓ ًمٚمت٤مضمر اًمّم٤مدق إُملم طمٞم٨م و ،سم٤مًم٘مراريط

 ُمع همالُمٝم٤م ُمٞمنة  b ًٞمدة ظمدجي٦متج٤مرة اًمسم إمم اًمِم٤مم ُمـ قمٛمره واًمٕمنميـ

 ُم٤م أراد أن يِمؽمي- واؿمؽمى ،اًمتل ظمرج هب٤م ؾمٚمٕمتفؾمقق سمٍمى وم٤ٌمع ووصؾ إمم 

، وَمٜمََٔمَر إًَِمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل: (0)إِمَم ؾُمقِق اًمٜم ٌِٞمطِ  ^َذَه٥َم »إمم اعمديٜم٦م  هجرشمفسمٕمد يم٤من و

قٍق  ًُ ًَمْٞمَس َهَذا ًَمُٙمْؿ »ٞمِْف، وَمَ٘م٤مَل: ، صُمؿ  َذَه٥َم إمَِم ؾُمقٍق وَمٜمََٔمَر إًِمَ ًَمْٞمَس َهَذا ًَمُٙمْؿ سمِ

قٍق  ًُ قشسمِ ًُّ ، ِق وَمَٓم٤مَف ومِٞمِف، صُمؿ  ىَم٤مَل: ، صُمؿ  َرضَمَع إِمَم َهَذا اًم ـ  َهَذا ؾُمقىُمُٙمْؿ، وَماَل ُيٜمَْتَ٘مَّم

ـ  قَمَٚمٞمِْف ظَمَراٌج  سَم َٓ ُيْيَ   -أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ش(2)َو

ٛم٦م ضمدًا واًمٜم٤مومٕم٦م اًمٌٞمقع ُمـ إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م احلٞمقي٦م واعمٝم يمت٤مبوًمذا وم٢من 

ُمـ سمٞمع أو  إذ ٓ خيٚمق ُمٙمٚمػ هم٤مًم٤ٌمً  ،ًمٕمٛمقم احل٤مضم٦م إًمٞمفًمٚمٕمٌد ذم طم٤مًمف وُمآًمف: 

ومٌتٕمٚمٛمٝم٤م يقرث اعمرء ، ذاء، ومٞمج٥م أن يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ذم ذًمؽ ىمٌؾ اًمتٚمٌس سمف

اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م وطم٥م اخلػم ًمٚمٜم٤مس واًمقرع واخلقف واًمزهد وهمػمه٤م ُمـ 

اًمِمٞم٤ٌمين رمحف حمٛمد سمـ احلًـ ًمإلُم٤مم ىمٞمؾ وىمد إظمالق وإوص٤مف اًمٙمريٛم٦م، 

                                                 

اًمٜم٤مس سمْم٤مئٕمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، وهل ُم٠موى اًمِمٞمٓم٤من  قِق ( ُمِمت٘م٦م ُمـ ؾَم اًمًقق)، واؾمؿ ُمقوع :ٞمطٌِ اًمٜم  - 0

 وهب٤م سم٤مض وومرخ-

ـ  قَمَٚمْٞمِف ظَمَرآ» - 2 سَم  -سم٠من ي٘م٤مل يمؾ ُمـ يٌٞمع ويِمؽمي ومٞمف ومٕمٚمٞمف يمذا :شٌج  ُيْيَ
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ذم اًمزهد، ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م، ىمٞمؾ:  صٜمٕم٧م يمت٤مسم٤مً  هال   :ـ شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ـ اهلل

 ومام ذًمؽ اًمٙمت٤مب؟ ىم٤مل: هق يمت٤مب اًمٌٞمقع-

قمغم ُمـ ي٤ٌميع ويِمؽمي أن يتٕمٚمؿ ُم٤م ومروف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أطمٙم٤مم اًمٌٞمع ٞمج٥م وم

َٚمؿواًمنماء واًمرسم٤م و  ً وٟمحقه٤م، وٓ  واًم٘مراض واًمقيم٤مًم٦م هـواًم٘مرض واًمر اًم

طمٙمك اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ىمد و ،٤مي٤ٌمذ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٕم٤مُمالت طمتك يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ومٞمٝم

اإلمج٤مع قمغم أن اعمٙمٚمػ ٓ  قمٚمقم اًمديـ إطمٞم٤مءاًمٖمزازم ذم اإلُم٤مم و اًمرؾم٤مًم٦مذم 

 قمغم أُمر طمتك يٕمٚمؿ طمٙمؿ اهلل ومٞمف يمام ذيمره اًمًٞمد حمٛمد قمٌداحلل مَ ٘مدِ جيقز ًمف أن يُ 

  - اإلداري٦م اًمؽماشمٞم٥ماًمٙمت٤مين ذم 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٛمؾ واًمًقق،  ^ًمٜمٕمد إمم ُم٤م يمٜم٤م سمّمدده ذم ؾمػمة رؾمقل اهلل و

 -فومٞم ةُم٠مصمقر وأدقمٞم٦مًمٚمًقق آداسم٤ًم  ^ رؾمقل اهلل ضمٕمؾ٘مد وم

سمٞمٜمٝمؿ ويٜمنم  ،وُيٙمؿ سملم اًمٜم٤مسيِمؽمي ويتٗم٘مد خيرج ًمٚمًقق و ^ٙم٤من وم

 ،اًمٖمشاًمتٓمٗمٞمػ و قمغم قمدمويقضمٝمٝمؿ ف اًمتج٤مر يٜمٌ  يم٤من و ،آداب اًمٌٞمع واًمنماء

- -اًمٙم٤مذب، وم٤مًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م شمدع اًمدي٤مر سمالىمع ٤محلٚمػيٜمٝم٤مهؿ قمـ إٟمٗم٤مق اًمًٚمع سمو

ٜم٤َم وَمَٚمٞمَْس ُِمٜم ٤م، َواعمَ ^: » ىَم٤مَل  وم٘مد ـْ هَمِم  َداُع ذِم اًمٜم ٤مٙمَُم  أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن، شرُر َواخْلِ

ْٚمَٕم٦ِم ^: » ىَم٤مَل و  ً سْمِح ََمَْحَ٘م٦ٌم احلَٚمُِػ َُمٜمَْٗمَ٘م٦ٌم ًمِٚم أسمق داوود  سمٚمٗمظو ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شًمِٚمر 

يَم٦مِ »  -شََمَْحَ٘م٦ٌم ًمِْٚمؼَمَ

يم٤مٟمقا إذا ، وىمد أهٚمؽ اهلل أُم٦م ُمـ إُمؿ يم٤مٟمقا يٌخًقن اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان

ضم٤مءهؿ اًم٤ٌمئع سم٤مًمٓمٕم٤مم أظمذوا سمٙمٞمؾ زائد، واؾمتقومقا سمٖم٤مي٦م ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف 
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ف سمٖم٤مي٦م ُم٤م وفمٚمٛمقا: وإن ضم٤مءهؿ ُمِمؽم ًمٚمٓمٕم٤مم سم٤مقمقه سمٙمٞمؾ ٟم٤مىمص، وؿمحقا ًم

٤مِر، »وم٘م٤مل ٞمَزاِن اًمَٙمٞمِْؾ َواعمِ  َأصَح٤مَب  ^ اًمٜمٌل ٟمٌفًمذا وم٘مد ، ي٘مدرون َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمتُّج 

٤مًمَِٗم٦ُم: اعمِْْٙمَٞم٤مَل َواعمِْٞمَزانَ   ً َُُمُؿ اًم ْٕ ٞمُتْؿ َأُْمًرا َهَٚمَٙم٧ْم ومِٞمِف ا ُٙمْؿ ىَمْد ُوًم  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  شإِٟم 

 -شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ذم 

 وإٟمٔم٤مر اعمٕمن وإىم٤مًم٦م اًمٜم٤مدم إُم٤مٟم٦مو واًمّمدىم٦م ي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمدق ^يم٤من و

وهؿ  هبذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس ـ ^اهتؿ اًمٜمٌل  وىمد ،وقمدم ظمٞم٤مٟم٦م اًمنميٙملم سمٞمٕمتف

 اًمتج٤مرَ  ^ًم٘مل طمٞم٨م  اًمتج٤مر ـ وأؾمس هلؿ اعم٤ٌمديء اخل٤مص٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتج٤مرة

٤مرِ » :هلؿيقُم٤ًم وم٘م٤مل  وَن يَ  --َي٤م َُمْٕمنَمَ اًمتُّج  ٤مُر ُُيْنَمُ ـِ اًمتُّج  ٓ  َُم ٤مًرا، إِ ْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وُمج 

َ٘مك  َي٤م » :^ وىم٤مل، أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمٞمٝمام شَوسَمر  َوَصَدَق  اهللَاشم 

٤مرِ  ٌَٞمْ  --َُمْٕمنَمَ اًمتُّج  ْٖمُق َواحلَ إِن  اًْم ُه اًمٚم  َدىَم٦مِ َع َُيُْيُ أظمرضمف أسمق  شْٚمُػ، وَمُِمقسُمقُه سم٤ِمًمّم 

هُ »: ^ وىم٤مل، داوود ـْ َه  ـْ  َُم ْس قَم ـْ يُمَرِب َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، وَمْٚمُٞمٜمَٗم  َأْن ُيٜمِْجَٞمُف اهلُل ُِم

، َأْو َيَْمْع قَمٜمْفُ  ا، َأْو َوَوَع ًَمُف، »: ^ ، وىم٤ملأظمرضمف ُمًٚمؿ شُُمْٕمِنٍ ـْ َأْٟمَٔمَر ُُمْٕمِنً َُم

ُف  ٓ  فمِٚمُّفُ  اهللَأفَمٚم  َٓ فمِؾ  إِ ، أظمرضمف اًمؽمُمذي شَيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم حَت٧َْم فمِؾ  قَمْرؿِمِف َيْقَم 

ـْ َأىَم٤مَل َٟم٤مِدُمَ »و  -أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن شقَمْثَرشَمُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  اهلُلَأىَم٤مَل  --سَمْٞمَٕمَتفُ  ٤مً َُم

قمدهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٛمراشم٥م قمغم اًمتج٤مر إُمٜم٤مء اًمّم٤مدىملم وو ^وأصمٜمك 

ُدوُق اعمُ » ^ىم٤مل اًمٕمٚمٞملم--  َُِملُم اًمّم  ْٕ  اًمت ٤مضِمُر ا
ِ
َٝمَداء  شَيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ًٚمُِؿ َُمَع اًمِمُّ

 -سمـ ُم٤مضمفاأظمرضمف 
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ُمع اًم٘مٞم٤مم  واطمتٓم٤مبوزراقم٦م دم٤مرة ٤مًمٕمٛمؾ ُمـ ي٠مُمر اًمٜم٤مس سم ^ويم٤من 

وصٚم٦م رطمؿ ومح٤مي٦م هلل ىمٞم٤مم ًمٞمؾ وذيمر صٞم٤مم وسمقفم٤مئػ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ صالة و

 -سمٞمْم٦م اإلؾمالم

ـُ  َأَٟمُس روى  وم٘مد َْٟمَّم٤مِر، ضَم٤مَء إمَِم اًمٜم  » v َُم٤مًمٍِؽ  سْم ْٕ ـَ ا  ٌِل  ^َأن  َرضُماًل ُِم

ٌء؟ ىَم٤مَل: سَمغَم، طِمْٚمٌس  ٠َمًُمُف، وَمَ٘م٤مَل: ًَمَؽ ذِم سَمْٞمتَِؽ َرْ ًْ َي
ُط سَمْٕمَْمُف،  (0) ًُ ٌْ ٌَُس سَمْٕمَْمُف، َوَٟم َٟمْٚم

ُب ومِٞمِف  ٤م َرؾُمقُل شاْئتِٜمِل هِبِاَم »، ىَم٤مَل: اعم٤مءَ َوىَمَدٌح َٟمنْمَ ^  اهلل، ىَم٤مَل: وَم٠َمشَم٤مُه هِبِاَم، وَم٠َمظَمَذمُهَ

؟: »سمَِٞمِدِه، صُمؿ  ىَم٤مَل  ـِ ي َهَذْي ـْ َيِْمؽَمِ ٤م سمِِدْرَهٍؿ، ىَم٤مَل: ش َُم ـْ »وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ: َأَٟم٤م آظُمُذمُهَ َُم

٤م  (2)شَيِزيُد قَمغَم ِدْرَهٍؿ؟ ، وَم٠َمقْمَٓم٤ممُهَ
لْمِ ٤م سمِِدْرمَهَ  َأْو صَماَلصًم٤م، ىَم٤مَل َرضُمٌؾ: َأَٟم٤م آظُمُذمُهَ

شَملْمِ َُمر 

 َ ْٕ ٤م ا ، وَم٠َمقْمَٓم٤ممُهَ
لْمِ ْرمَهَ ٤مُه َوَأظَمَذ اًمد  ، َوىَم٤مَل: إِي  ٤م ـَمَٕم٤مًُم٤م وَم٤مْٟمٌِْذُه »ْٟمَّم٤مِري   سم٠َِمطَمِدمِهَ

اؿْمؽَمِ

ظَمِر ىَمُدوًُم٤م، وَم٠ْمشمِٜمِل سمِفِ  ْٔ ^، وَمَِمد  اهلل وَمَٗمَٕمَؾ، وَم٠َمظَمَذُه َرؾُمقُل  ،شإمَِم َأْهٚمَِؽ، َواؿْمؽَمِ سم٤ِم

٦َم قَمنَمَ »ومِٞمِف قُمقًدا سمَِٞمِدِه، َوىَم٤مَل:  ًَ َٓ َأَراَك مَخْ ٥ْم َو
وَمَجَٕمَؾ  ،ش َيْقًُم٤ماْذَه٥ْم وَم٤مطْمَتٓمِ

َة َدَراِهَؿ، وَمَ٘م٤مَل:  َتٓم٥ُِم َوَيٌِٞمُع، وَمَج٤مَء َوىَمْد َأَص٤مَب قَمنَمَ ٌَْٕمِْمَٝم٤م ـَمَٕم٤مًُم٤م »َُيْ اؿْمؽَمِ سمِ

ٌَْٕمِْمَٝم٤م صَمْقسًم٤م ـْ َأْن دَمِلَء َواًم»صُمؿ  ىَم٤مَل:  ،شَوسمِ َٛم٠ًَمًَم٦ُم ُٟمْٙمَت٦ٌم ذِم َوضْمِٝمَؽ ـَهَذا ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم

                                                 

 -يم٤ًمء رىمٞمؼ جيٕمؾ حت٧م سمرذقم٦م اًمٌٕمػم: احلٚمس - 0

وأٟمف ًمٞمس سمٛمخ٤مًمػ ًمٜمٝمٞمف أن يٌٞمع  سمٞمع اعمزايدةذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗم٘مف ضمقاز ىم٤مل اخلٓم٤ميب: - 2

 ٕن ذًمؽ إٟمام هق سمٕمد وىمقع اًمٕم٘مد ووضمقب اًمّمٗم٘م٦م وىمٌؾ اًمتٗمرق ُمـ :اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف

 ( 2.69 ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ) -وهذا إٟمام هق ذم طم٤مل اعمراودة واعم٤ًموُم٦م وىمٌؾ مت٤مم اعم٤ٌميٕم٦م -اعمجٚمس
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ٓ  ًمِِذي وَمْ٘مٍر ُُمْدىِمعٍ  َٛم٠ًَمًَم٦مَ ـاًم، إِن  َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ، (2)، َأْو ًمِِذي هُمْرٍم ُُمْٗمٔمِعٍ (0)َٓ شَمّْمُٚمُح إِ

 - أظمرضمف أسمق داوود واسمـ ُم٤مضمف ش(3)َأْو َدٍم ُُمقضِمعٍ 

ذم ُمًجد  ^]ُم١مذن رؾمقل اهلل  vظ رَ اًم٘مَ  ؾمٕمدقمـ  روى اًمٌٖمقيو

٤مرة ومخرج إمم اًمًقق، ىمٚم٦م ذات يده، وم٠مُمره سم٤مًمتج ^اؿمتٙمك إمم اًمٜمٌل أٟمف ىم٤ٌمء[ 

 -، وم٠مُمره سمٚمزوم ذًمؽ^ظ وم٤ٌمقمف ومرسمح، ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌّّل وم٤مؿمؽمى ؿمٞمئ٤م ُمـ ىمرَ 

اًمذيـ هؿ أقمٔمؿ ٟمامذج اًمٌنمي٦م اىمتداًء واهتداًء وشم٠مؾمٞم٤ًم ويم٤من أٟمٌٞم٤مء اهلل 

  ً وأول صٜمٕم٦م قمٛمٚم٧م قمغم وضمف  ،يم٤من طمراصم٤مً  ^ آدمـ ٌقن ويٕمٛمٚمقن، وميتٙم

اًمّمالة قمٚمٞمٝمام  وزيمري٤م وٟمقح، يم٤من ظمٞم٤مـم٤مً  ^ وإدريس ،احلرث --إرض

 :أي) سمزازاً يم٤من  ^ وإسمراهٞمؿشم٤مضمرًا، يم٤من  ^ وص٤مًمح ،ٟمج٤مريـاًمًالم يم٤مٟم٤م و

يرقمٞم٤من  ٤ميم٤مٟم اًمًالماًمّمالة وقمٚمٞمٝمام  ُمقؾمكإؾمامقمٞمؾ وو ،(يٌٞمع أٟمقاع اعمٚمٌقس

يٌٞمٕمف ًم٘مقُمف ومل يٙمـ ُمـ طم٤مضم٦م: ٕٟمف يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م ، طمداداً يم٤من  ^ داودوًمٖمٜمؿ، ا

 -ٖمك إيمؾ ُمـ ـمريؼ إومْمؾإٟمام اسمتذم إرض، و

                                                 

اًمٗم٘مر اًمذي يٗميض  :وُمٕمٜم٤مه ،هق اًمٗم٘مر اًمِمديد وأصٚمف ُمـ اًمدىمٕم٤مء وهق اًمؽماب :وَمْ٘مٍر ُُمْدىِمعٍ ذو  - 0

 ( 2.69 ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ) -ٓ يٙمقن قمٜمده ُم٤م ي٘مل سمف اًمؽماب ،سمف إمم اًمؽماب
ومتحؾ ًمف اًمّمدىم٦م ومٞمٕمٓمك  ،هق أن شمٚمزُمف اًمديقن اًمٗمٔمٞمٕم٦م اًم٘م٤مدطم٦م طمتك يٜم٘مٓمع سمف: ْرٍم ُُمْٗمٔمِعٍ همُ  ذو  -2

 (2.69 ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ) -ُمـ ؾمٝمؿ اًمٖم٤مرُملم
 -ومتحؾ ًمف اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م -هق أن يتحٛمؾ مح٤مًم٦م ذم طم٘مـ اًمدُم٤مء وإصالح ذات اًمٌلم :عٍ قضمِ ُمُ  مٍ دَ  ذو - 3

 (2.69 ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ)



 

 

﴿ ٔٗ ﴾ 

 

ف سمٞمده٤م يم٤مٟم٧م شمٖمزل اًمِمٕمر ومتحقًمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ـ أهن٤م  طمقاء أُمٜم٤م روي قمـو

 -يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ذًمؽـ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ـ  ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمرانوومتٙمًق ٟمٗمًٝم٤م ووًمده٤م، 

 ٠مسمقسمٙمروميم٤مٟمقا يتٙمًٌقن ويٕمٛمٚمقن،  اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أهمٚم٥مو

 سمـ قمٌٞمداهللوـمٚمح٦م  vسمـ قمٗم٤من  ويمذًمؽ قمثامن ،سمزازاً يم٤من  v اًمّمديؼ

v وقمٌداًمرمحـ سمـ قمقف v، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من وv  يٌٞمع

وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،دًٓٓ يًٕمك سملم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمييم٤من وىمٞمؾ:  احلٜمٓم٦م وإىمط

v )ٌُُٚمؽ  ،يم٤من ظمٞم٤مـم٤مً  vواًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  ،يم٤من يّمٜمع أضمر )اًم

 يٌٞمعيم٤من  v ٤منأسمق ؾمٗمٞمقمٓم٤مرًا، ويم٤من  v اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥مو
  vقمٌداهلل سمـ ضمدقم٤من و، يم٤من ُمزارقم٤مً  vوقمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ، إدم

 -(يٌٞمع اجلقاري دًٓٓ ) ٤مؾم٤مً ٟمخ  يم٤من 

اًمّمٖمػم يم٤مٟم٤م يّمٜمٕم٤من اًم٘مٗم٤مل ٤مًم٘مٗم٤مل اًمٙمٌػم ويمويمذًمؽ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء 

راء، اء يم٤من يّمٜمع اًمٗمِ ٤من يم٤مٟم٤م يّمٜمٕم٤من اًمزضم٤مج، واًمٗمر  ٤مضَم ضم  واًمز   ،إىمٗم٤مل

، وهمػمهؿ يمام هق وضمالل اًمديـ اعمحكم يم٤من شم٤مضمراً  ،يم٤من ٟمج٤مراً  ؾمٜمقيواإل

 ُمِمٝمقر-

ـِ ُمَ »ُمـ " رسمع اعمٕم٤مُمالت"ًمـ اعمختٍم اًمِم٤مرح اعم١مًم ػهذا  ضم٤مءو  يِب أَ  ت

قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ، رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ـ ٝم٤مينًٌمإلُم٤مم أمحد سمـ احلًـ إص ش٤معجَ ؿُم 

، وىمّمدٟم٤م ٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمةاًماًمنموح يمت٥م اٟمُتِ٘مَل ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ  وىمد، اًمِم٤مومٕمل

ىمدر اإلُمٙم٤من أن يٙمقن اًمنمح ُمالئاًم ًمٚمٛمتـ ُمٝمذسم٤ًم ًٕمٗم٤مفمف ُمٞمنًا قمغم ُم٘متٜمٞمف 
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إيراد اًمدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ إمم  إو٤موم٦مً  ،ِذيمر سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمقاىمٕمٞم٦مُمع  ،آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف

 طم٥ًم ُم٤م يتًٜمك ذًمؽ-

سمٕمد  اًمتل اقمتٜمك هب٤م صح٤مسم٦م رؾمقل اهللاعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  ؿمؽ أن شم٠مصٞمؾ وٓ

أمهٞم٦م يمٌػمة قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع وُيٛمل اعمجتٛمع  هل٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ^ٟمٌٞمٝمؿ 

َي٠ْمِِت قَمغَم اًمٜم ٤مِس َزَُم٤مٌن » ^ىم٤مل وم٘مد اعمًٚمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم احلرام واًمِمٌٝم٤مت 

٤ٌَمِرهِ  ـْ هُم ْ َي٠ْميُمْٚمُف َأَص٤مسَمُف ُِم ـْ مَل سَم٤م، وَمَٛم أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وأسمق داوود واسمـ  شَي٠ْميُمُٚمقَن اًمر 

ـْ  إٓ ؾُمقىِمٜم٤َم ذِم  َيت ِجرْ ٓ :vقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد ىم٤مل و، ُم٤مضمف  َُم

سَم٤م َأيْمَؾ  َوإِٓ ،وَمِ٘مفَ  رة ُمـ ي٘مٕمد ذم اًمًقق وهق ٓ يٕمرف اًمر  ، ويم٤من ييب سم٤مًمد 

ـْ   :v قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اإلُم٤مماخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد  وىم٤مل -إطمٙم٤مم رَ  َُم َ  ىَمٌَؾ  ادم 

فَ  َأنْ  سَم٤م ذِم  َٓمؿَ اْرشمَ  --َيَتَٗم٘م   -اْرشَمَٓمؿَ  صُمؿ   اْرشَمَٓمؿَ  صُمؿ   اًمر 

ويم٤من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ي٠مُمر إُمراء ومٞمجٛمٕمقن اًمتج٤مر واًمًقىم٦م 

 ويٕمروقهنؿ قمٚمٞمف، وم٢مذا وضمد أطمدًا ُمٜمٝمؿ ٓ يٗم٘مف أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت وٓ يٕمرف

احلالل ُمـ احلرام-- أىم٤مُمف ُمـ اًمًقق وىم٤مل ًمف: شمٕمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمٌٞمع واًمنماء صمؿ 

 ضمٚمس ذم اًمًقق-ا

-- اؾمتّمحٌقا ُمٕمٝمؿ وم٘مٞمٝم٤ًم يرضمٕمقن إًمٞمف ذم ويم٤من اًمتج٤مر ذم اًم٘مديؿ إذا ؾم٤مومروا

 أُمقرهؿ، وقمـ أئٛم٦م ظمقارزم أٟمف ٓسمد ًمٚمت٤مضمر ُمـ وم٘مٞمف صديؼ-
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 - (0)"ششح ِمبِالد أثٟ شجبق قٔفك األصمب" اًمنمح اذه أؾمٛمٞمٜم٤مىمد و

يٚمٝمٛمٜم٤م وأن  ٌ٘م٤مع،يٜمٗمع سمف إص٘م٤مع، ويٛمأل سمف اخلػم ذم اًم ٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أنٟم

وي٘مر قملم ؾمٞمدٟم٤م  ،ويرزىمٜم٤م اإلظمالص ًمقضمٝمف اًمٙمريؿوُيٚمٞمٜم٤م سم٤مٔداب،  ،اًمّمقاب

وُم٤م يم٤من ؾمقى ذًمؽ ومٛمـ  ،ظمػم ومٛمـ اهلل ُمـ وُم٤م يم٤منحمٛمد اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ، 

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ- ،أٟمٗمًٜم٤م وُمـ اًمِمٞمٓم٤من

*** 

                                                 

)هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  اًمّم٘مع: اًمٜم٤مطمٞم٦م، واجلٛمع-- إص٘م٤مع-ش: ٥م اًمٚمٖم٦مهتذي»- ىم٤مل إزهري ذم 0

3.078) 
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  -قمغم وضمف اعمٕم٤موو٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌمء سمٌمءًُمَٖم٦ًم: ( كاٌج١)

قمَ   -(2)دأو ُمٜمٗمٕم٦م قمغم اًمت٠مسمٞم (0)قم٘مد ُمٕم٤موو٦م ُم٤مًمٞم٦م شمٗمٞمد ُمٚمَؽ قملم ٤ًم:َذْ

 [-275]اًمٌ٘مرة:﴾ ٹ  ٹ  ٹ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ إَْصُؾ ومِٞمِف:

؟ ىم٤مل: ٥ُم ـمٞمَ أَ  ٥ًِم اًمٙمَ  يُّ : أَ ^ؾمئؾ اًمٜمٌل ىم٤مل:  v ـِ ظَمِدي٩ٍم َراومِِع سم ـقمو

اًمًٜمـ »ذم  واًمٌٞمٝم٘مل ،شاعمًٜمد» ذم أظمرضمف أمحد شورٍ ؼمُ ُمَ  ٞمعٍ سمَ  ؾُّ يمُ ، وَ هِ دِ ٞمَ سمِ  ؾِ ضُم اًمر   ُؾ ٛمَ قمَ »

 -شاًمٙمؼمى

                                                 

، وظمرج ]ومٝمل ُمـ ـمرف واطمد[ -- اهل٦ٌم"اعمٕم٤موو٦م"-- سمٞمع اعمٕم٤مـم٤مة، وظمرج سمـ"اًمٕم٘مد"- ظمرج سمـ0

’ )اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسُمع ىمٞمد )قمغم اًمت٠مسمٞمد(-- اإلضم٤مرة-  "ُمٚمؽ قملم"-- اًمٜمٙم٤مح، وظمرج سمـ"اعم٤مًمٞم٦م"سمـ

 اعمٕم٤موو٦م سمٕمقض ُمـ اًمٓمروملم سمٙمقن اًمثٛمـ ُمـ اعمِمؽمي، واعمثٛمـ ُمـ اًم٤ٌمئع-وشمٙمقن  (71ص

-  يمام ذم سمٞمع طمؼ اعمٛمر ًمٚمامء ـ ُمثاًل ـ سم٠من ٓ يّمؾ اعم٤مُء إمم حمٚم ف إٓ سمقاؾمٓم٦م ُِمْٚمؽ همػمه، ويمٌٞمع طمؼ  2

٤مىمقت ، اًمٞم3.5)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ووع إظمِم٤مب قمغم ضمداره، ويمٌٞمع طمؼ  اًمٌٜم٤مء قمغم اًمًٓمح ـ ُمثاًل ـ- 

 ( سمتٍمف-71ص ’اًمٜمٗمٞمس

(، 0111: أن ي٘مقل ًمف: سمٕمتؽ طمؼ  اًمٌٜم٤مء قمغم هذا اًمًٓمح ُمثاًل سمـ)وصقرة سمٞمع طمؼ  اًمٌٜم٤مء قمغم اًمًٓمح

 : آؾمتح٘م٤مق-"احلؼ"واعمراد سمـ

 اٌج١ك

 أش١بء:  اٌج١ٛق ثالثخ)اٌّزٓ( 

 . ث١ك ل١ٓ ِشب٘ذح.. فجبئض. ٔ

 .  ٚث١ك شٟء ِٛصٛف فٟ اٌزِخ.. فجبئض ئرا ٚجذد اٌصفخ لٍٝ ِب ٚصف ثٗ. ٕ

  . ٚث١ك ل١ٓ غبئجخ ٌُ ُرشب٘ذ ٌُٚ ُرٛصف.. فال ٠جٛص.ٖ
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 اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي-  ٕم٤مىمدان:اًمأوًٓ: 

 ٚؽ اٌؼبلذ٠ٓشش : 

ومال يّمح سمٞمع اًمّمٌل ، يٙمقٟم٤م سم٤مًمٖملم قم٤مىمٚملم رؿمٞمديـ٠من سم إـمالق اًمتٍمف: -0

ردت ـم  اقى سمٕمث٤من اًمّمٖم٤مر ًمنماء احلقائ٩م وَم٤م قمٛم٧م سمف اًمٌٚم، وواعمجٜمقن واًمًٗمٞمف

ومٞمٜمٌٖمل إحل٤مق ذًمؽ  ،وىمد شمدقمق اًميورة إمم ذًمؽ ،ومٞمف اًمٕم٤مدة ذم ؾم٤مئر اًمٌالد

وىم٤مل ، ُمع اًمٕمرف إذا يم٤من احلٙمؿ دائراً ]اًمذي ؾمٞم٠مِت احلدي٨م قمٜمٝم٤م ىمري٤ًٌم[ سم٤معمٕم٤مـم٤مة 

 -وأمحد: يّمح سمٞمع اًمّمٌل اعمٛمٞمز سم٢مذن اًمقزم أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 ، وم٢من يم٤من أطمدمه٤م ُمٙمره٤ًم: هلم ]أو أطمدمه٤م[ٙمرَ ٠من ٓ يٙمقٟم٤م ُمُ سم :آظمتٞم٤مر -2

-- ىم٤مل ُمٜمف ًمٕمدم حت٘مؼ اًمرو٤م :سمٞمٕمف- ومال جيقز سمٖمػم طمؼ-وم٢من يم٤من اإليمراه  ,

 -[29]اًمٜم٤ًمء:  (ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ ڄ)شمٕم٤ممم 

 -(0)ومٞمّمحوإن يم٤من اإليمراه سمحؼ--  ,

                                                 

َف قمٚمٞمف سمٞمع ُم٤مًمف ًمقوم٤مء ديٜمف وم٠ميمرهف احل٤ميمؿ قمٚمٞمف، وُمثٚمف: إذا اؿمؽمى يَ أن  :ُصقَرُة اإِليْمَراِه سمَِحؼ  - 0 َتَقضم 

ـٍ ُمٜم٤مؾم٥م-ؿم  خٌص ىمقشم٤ًم وىم٧م همالء واطمتٙمره وص٤مر اًمٜم٤مس ذم طم٤مضم٦م إًمٞمف-- ُأيمره قمغم سمٞمٕمٝم٤م سمثٛم

 أسوبْ اٌج١ك

 . ػبلذأْ . ِؼمٛد ػ١ٍٕٗ . ط١غخٖ

 اًم٤ٌمئع 

 اعمِمؽمي

 اًمثٛمـ

 اعمثٛمـ

 اإلجي٤مب 

 اًم٘مٌقل
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- وم٤مٕصح قمدم شمّمدي٘مف إٓ سمٌٞمٜم٦م أو ىمريٜم٦م قمغم أُم٤م إن ادقمك اإليمراه طم٤مل شمٍمومف- 

 (0.358صدىمف-- يمام ذيمره سم٤مىمِمػم ذم )ىمالئد اخلرائد 

أو قمٚمؿ ومٞمٝم٤م آصم٤مر ٟمحق ُمّمحػ أو يمت٥م احلدي٨م  ًمف ىِمؽمإؾمالم ُمـ يُ  -3

  -وٓ يّمح (2)سمٞمٕمف ًمٙم٤مومر ومال جيقزقمٌد ُمًٚمؿ-- أو ، (0)اًمًٚمػ

ٕٟمف ٓ يراد إٓ : وظمٞمؾ يمًٞمػ ورُمح ة طمربد  ًمف قمِ  قمدم طمراسم٦م َُمـ ُيِمؽمى -4

اًمًٗمـ عمـ ي٘م٤مشمؾ ذم ، وُمثٚمف: هلؿ قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ًمٚم٘مت٤مل، ومٞمٙمقن سمٞمٕمف شم٘مقي٦مً 

، وُمثٚمف ذم اًمٕمٍم احل٤مزم: اًمّمقاريخ واًم٘مٜم٤مسمؾ اؾمتقضمٝمف اسمـ ىم٤مؾمؿيمام  اًمٌحر

 -واعمًدؾم٤مت

ًَ أدذًا ثششاء عٍمِغأٌخ    ،ِب ٍخٌٛ ٚوَّ

 خاٌغٍم رٍهاٌٛو١ً ٠ٍّه ٚوبْ 

ٚمف جيقز ومال  وُمثٚمٝم٤م اًمٌٞمع- ،ًمف أن يِمؽمهي٤م ُمـ ٟمٗمًف عمقيم 

ًمؽ ًمق يم٤من رضمؾ ويمٞماًل قمـ ؿمخّملم ومٚمٞمس ًمف أن يِمؽمي ُمـ ُم٤مل  ،ويمذ 

 -٤م ًممظمرأطمدمه

                                                 

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم )- أُم٤م اخل٤مًمٞم٦م يمٙمت٥م ٟمحق وًمٖم٦م ومٞمّمح وإن شمٕمٚم٘م٧م سم٤مًمنمع ظمالوم٤ًم ًمٌٕمْمٝمؿ- 0

 (-3.291 اخلٓمٞم٥م

-- ـ اإلذٓلوعم٤م ذم ُمٚمؽ اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمًٚمؿ ُم ،ُمٚمؽ اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمّمحػ وٟمحقه ُمـ اإله٤مٟم٦معم٤م ذم - 2

أُمر سم٢مزاًم٦م  --ًمق ٟمًخ اًمٙم٤مومر ُمّمحٗم٤مً و ،[040]اًمٜم٤ًمء: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)

 (2.586طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ، 2.8)أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م - ًمإله٤مٟم٦م واإلذٓل دومٕم٤مً : اعمٚمؽ قمٜمف سمٌٞمع أو ه٦ٌم

 سمتٍمف



 

 

﴿ ٕٓ ﴾ 

 

 وؾمٞم٠مِت ذوـمف- ،صمٛمـ وُمثٛمـ :أي صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمٕم٘مقد قمٚمٞمف:

 يم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ هذا اًمٙمت٤مب سمٕمنمة، ومٞم٘مقل اعمِمؽمي: ىمٌٚم٧م-  :٦مصم٤مًمث٤ًم: اًمّمٞمٖم

ـ: اًمتٛمٚمٞمؽ سمٕمقض يم ، وهق ُم٤م يدل دًٓم٦م فم٤مهرة قمغمُمـ اًم٤ٌمئعومالسمد ُمـ إجي٤مب 

 سمٙمذا- ٙمتؽُمٚم   وسمٙمذا أسمٕمتؽ 

ـ: ُم٤م يدل قمغم اًمتٛمٚمٞمؽ دًٓم٦م فم٤مهرة يم وهق، ُمـ اعمِمؽمي ىمٌقلٓسمد ُمـ و

 -وروٞم٧ُم  وىمٌٚم٧ُم  ٙم٧ُم ومتٚم   اؿمؽمي٧ُم 

مل يٕمتؼموا ، ووًمق اقمتٞمدت (0)اعمٕم٤مـم٤مة ٌٞمعيم ومال يّمح اًمٌٞمع سمدون إجي٤مب وىمٌقل

 -ومٞمٝم٤م اًمٕمرف ُمع أهن٤م ٓ و٤مسمط ذم اًمنمع وٓ ذم اًمٚمٖم٦م

ع اظمت٤مر اإلُم٤مم اًمٜمقوي ومج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اعمتقزم واًمٌٖمقي: آٟمٕم٘م٤مد سمٌٞمًمٙمـ 

ه اًمٜم٤مس سمٞمٕم٤ًم: ُمٕمٚمٚملم  سم٤مٓيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مرائـ وإُم٤مرات اًمداًم٦م اعمٕم٤مـم٤مة ذم يمؾ ُم٤م يٕمدُّ

اؿمؽماط ًمٗمظ، ومػمضمع ًمٚمٕمرف يم٤ًمئر إًمٗم٤مظ  وقمدم صمٌقترو٤م اعمتٕم٤مىمديـ، قمغم 

  -، وقمغم هذا اًمرأي اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واؾمتحًٜمف اسمـ اًمّم٤ٌمغاعمٓمٚم٘م٦م

ص سمٕمْمٝمؿ يمـ: اسمـ ُهي٩م واًمروي٤مين: ضمقاز سمٞمع  اعمٕم٤مـم٤مة سم٤معمح٘مرات، وظمّم 

 -٤م ضمرت اًمٕم٤مدة ومٞمٝم٤م سم٤معمٕم٤مـم٤مةَمـ  يمـ: رـمؾ ظمٌز وطُمزُم٦م سم٘مؾواعمح٘مر ـ 

                                                 

 سمال صٞمٖم٦م- سمثٛمـ ـ أي: اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ـ يؽماوٞم٤م: أن واعمٕم٤مـم٤مة - 0

، وىمد يقضمد ًمٗمظ ُمـ ُمـ همػم إجي٤مب وٓ ىمٌقل ويٕمٓمٞم٤مقمغم صمٛمـ وُمثٛمـ،  يتٗم٘م٤مأن  ٤مـَم٤مِة:ُصقَرُة سَمْٞمِع اعمُٕمَ 

)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  وظمالف اعمٕم٤مـم٤مة ذم اًمٌٞمع جيري ذم اإلضم٤مرة واًمرهـ واهل٦ٌم وٟمحقه٤م- أطمدمه٤م-

  -( سمتٍمف2.326

ع-- يم٤من وًمٞمس ًمف طمد ذم اًمٚمٖم٦م وٓ  ،يمؾ ُم٤م ورد سمف اًمنمع ُمٓمٚم٘م٤مً : شاًمٌٞم٤من»اًمٕمٛمراين ذم ىم٤مل و ذم اًمنم 

 اعمرضمع ذم طمده إمم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة-



 

 

﴿ ٕٔ ﴾ 

 

 عجت االدز١بج فٟ اٌج١غ إٌٝ ط١غخ

ٹ )ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ٕٟمف ُمٜمقط سم٤مًمرو٤م :اطمتٞم٩م ذم اًمٌٞمع إمم اًمّمٞمٖم٦م

ڄ ڄ ڄ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ٌَ اَم ٟم  إِ »وًم٘مقًمف ^:  [29]اًمٜم٤ًمء:  (ڃ ڃ ڃ اسمـ  أظمرضمفش اضٍ رَ شمَ  ـْ قمَ  ٞمعُ  اًم

  ،طم٤ٌمن

 ٚمع قمٚمٞمف، وم٠مٟمٞمط احلٙمؿ سم٥ًٌم فم٤مهر وهق اًمّمٞمٖم٦مٓم  واًمرو٤م أُمر ظمٗمل ٓ يُ 

إذ اًمٗمٕمؾ ٓ يدل  :سم٤معمٕم٤مـم٤مة اًمٌٞمع ، ومال يٜمٕم٘مدوٟمحقه يم٤مًمٙمت٤مسم٦م وإؿم٤مرة إظمرس

يرد يمؾ ُم٤م أظمذه إن سم٘مل، يٜمٌٜمل قمغم قمدم صح٦م اًمٌٞمع سمٖمػم صٞمٖم٦م أٟمف ، وسمقوٕمف

 -ٓم٤مًم٦ٌم سمف ذم أظمرة: ًمٓمٞم٥م اًمٜمٗمس سمف، وٓ ُمويرد سمدًمف إن شمٚمػ

 ٌج١ك؟اِغأٌخ: ٌٛ رٙبصال ثٍفؿ اٌج١ك ٚاٌششاء.. ً٘ ٠ٕممذ 

سمٜم٤مء قمغم ُم٠ًمًم٦م ذيمره٤م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم ـ ذيمر اًم٘م٤ميض طمًلم اطمتامل اًمقضمٝملم 

درهؿ وشمٕم٤مىمدا قمالٟمٞم٦م قمغم  0111أن اعمٝمر ذم اًمن قمغم سم٤مب اًمّمداق وم٘م٤مل: ًمق شمقاـمئ٤م 

 ـ،  ذم ُمقوع: اعمٝمر ُمٝمر اًمن، وذم ُمقوع: اعمٝمر ُمٝمر اًمٕمالٟمٞم٦مديٜم٤مر-- وم٘م٤مل  0111

ىم٤مل اًم٘م٤ميض طمًلم: وم٢من ىمٚمٜم٤م أن اعمٝمر ُمٝمر اًمن-- ومال يٜمٕم٘مد اًمٌٞمع سمٚمٗمظ اًمتٝم٤مزل: 

 ٕهنام مل ي٘مّمدا سمف سمٞمٕم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم، 

وإن ىمٚمٜم٤م أن اعمٝمر ُمٝمر اًمٕمالٟمٞم٦م-- وم٤مًمٌٞمع يٜمٕم٘مد وٓ اقمت٤ٌمر سمٕم٘مٞمدهتام، وإٟمام آقمت٤ٌمر 

 (094ص ’)ومت٤موى اًم٘م٤ميض طمًلم-  ٚمٗمقظسم٤معم

 

 



 

 

﴿ ٕٕ ﴾ 

 

 اٌظ١غخ ششٚؽ  : 

 أن ٓ يتخٚمؾ سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل يمالم أضمٜمٌل- -0

 -أن ٓ يتخٚمؾ سمٞمٜمٝمام ؾمٙمقت ـمقيؾ -2

 ُم٤م أؿمٕمر سم٤مإلقمراض قمـ اًم٘مٌقل-  :ٓمقيؾاًمًٙمقت اًم وو٤مسمط

 -(0)كأن يتقاوم٘م٤م ذم اعمٕمٜم -3

 أن يتٚمٗمظ سمحٞم٨م يًٛمٕمف َُمـ سم٘مرسمف- -4

 -(2)قمدم اًمت٠مىمٞم٧م  -5

 -(3)ؼقمدم اًمتٕمٚمٞم -6

***

                                                 

 -يّمح (-- ومال51((- ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م سمـ011أن ي٘مقل زيد: سمٕمتؽ يمذا سمـ )]سمِِخالِف[ - 0

 -يّمح ( ُمدة ؿمٝمر- ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-- ومال011أن ي٘مقل زيد: سمٕمتؽ يمذا سمـ )]سمِِخالِف[ - 2

 -يّمح ٕمتؽ يمذا- ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-- ومالأن ي٘مقل زيد: إن ضم٤مء سمٙمر وم٘مد سم]سمِِخالِف[ - 3



 

 

﴿ ٕٖ ﴾ 

 

 ِغأٌخ ث١ك ٚششغ

اًمٓمؼماين ذم أظمرضمف ام يمًمٚمٜمٝمل قمٜمف  :اًمٌٞمعسمذًمؽ وٓ يٜمٕم٘مد  ،ٓ جيقز سمٞمع وذط

طٍ » اًمٜمٌل ^أن  شإوؾمط» ـْ سَمٞمٍْع َوَذْ  ، (0)شهَنَك قَم

ٍط ًَمٞمَْس ذِم يمِت٤َمِب »ُمرومققم٤ًم:  bوقمـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م  ـْ َذْ  اهلل--َُم٤م يَم٤مَن ُِم

طٍ  وَمُٝمَق سَم٤مـمٌِؾ، َوإِْن يَم٤منَ    -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شُِم٤مَئ٦َم َذْ

سمٞمع )ـ: يمشمٜم٤مذم ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد اًمتل نموط ٤مًمسمٓمالن اًمٌٞمع سم :ِٚشاد اٌذذ٠ث

  ،ار قمغم أن شمٌٞمٕمٜمل اعمزرقم٦مسم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ اًمد (سمنمط سمٞمع

  ،أو )سمٞمع سمنمط قمدم سمٞمٕمف( يم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ اًم٘مٚمؿ سمنمط أن ٓشمٌٞمٕمف ٕطمد

( قمغم أن 0111دار سمـ)( سم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ هذا اًمسمٞمع سمنمط ىمرض)أو 

 (-011شم٘مروٜمل )

 أن v: حلدي٨م أيب هريرة  صقر ُمـ اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع وذط ًتثٜمكشمو

وـمِِٝمؿْ اعمُ : »ىم٤مل ^ رؾمقل اهلل ذم  اًمٌٞمٝم٘ملو أسمق داوودأظمرضمف  شًٚمُِٛمقَن قَمغَم ُذُ

 -شاًمٙمؼمىاًمًٜمـ »

 

                                                 

يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٖمزازم إن اٟمْمامم اًمنمط إمم اًمٌٞمع يٌ٘مك قمٚم٘م٦م سمٕمد اًمٌٞمع يثقر  ؾم٥ٌم وم٤ًمد اًمنمط:-  0

ويٙمقن اعمًتثٜمل عمٕمٜمك سم٠من  سمًٌٌٝم٤م ُمٜم٤مزقم٦م سملم اعمت٤ٌميٕملم ومٌٓمؾ ـ أقمٜمل اًمنمط ـ إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل عمٕمٜمك-

وىمد يٗميض إمم ومقات ُم٘مّمقد  ،٘مد ىمد يثقر سمًٌٌٝم٤م ٟمزاع سملم اًمٕم٤مىمديـإمم سم٘م٤مء قمٚم٘م٦م سمٕمد اًمٕمٓ ي١مدي 

 (2.32  ، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م2.380)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج - صح اًمنمط --ومحٞم٨م اٟمتٗمك هذا اعمٕمٜمك ،اًمٕم٘مد



 

 

﴿ ٕٗ ﴾ 

 

 فٟ اٌج١غ بٌششٚؽ اٌجبئضحف:  

  ُمّمٚمحتف- أو ُمـ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد ُمـهل اًمتل 

  ِٚمزؼٝ اٌؼمذ: ٟ٘ ِٓؽ اٌزٟ اٌشش 

  ظمٞم٤مر اعمجٚمس،يم٤مًمٌٞمع سمنمط 

 ،اًمؼماءة ُمـ اًمٕمٞم٥مٞمع سمنمط ٌاًمأو 

 شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع سمنمط اؾمتٞمٗم٤مء اًمثٛمـ-أو 

  ِٟظٍذخ اٌؼمذ: ٟ٘ ِٓ ٚاٌششٚؽ اٌز 

  ،اًمرهـ ٤مًمٌٞمع سمنمطيم

 ،اًمْمامن اًمٌٞمع سمنمط أو

 -اإلؿمٝم٤مداًمٌٞمع سمنمط أو 

 :لبي اٌىشدٞ فٟ اٌفٛائذ اٌّذ١ٔخ 

 ٤م ذيمره ذم اعم٠ًمًم٦م أئٛمتٜم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن اًمنمط ذم اًمٌٞمع قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم:وُمٚمخص ُم

 -اًم٘مًؿ إول: ذط وم٤مؾمد ُمٗمًد ًمٚمٌٞمع

 وهق اًمنمط اعمٜم٤مذم عم٘مت٣م اًمٕم٘مد-

 ُمث٤مًمف: يمٌٞمع سمنمط سمٞمع، أو سمٞمع ًمدار سم٠مًمػ سمنمط ىمرض عم٤مئ٦م، 

 خيٞمٓمف اًم٤ٌمئع، سمنمط أن أو سمٞمع صمقب 

  يٜمتٗمع سمف، أو اًمٌٞمع سمنمط أن ٓ يتًٚمٛمف أو ٓ

 أو سمٞمع اًمٕمٌد سمنمط إقمت٤مىمف سمٕمد ُميض زُمـ-



 

 

﴿ ٕ٘ ﴾ 

 

 -اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ذط وم٤مؾمد همػم ُمٗمًد ًمٚمٌٞمع

 وهق ذط ُم٤م ٓ يٜم٤مذم اًمٌٞمع وٓ ي٘متْمٞمف وٓ همرض ومٞمف-

 ُمث٤مًمف: يمنمط أن ٓ ي٠ميمؾ وٓ يٚمٌس إٓ يمذا، 

 ٞمقان سمنمط سمراءشمف ُمـ اًمٕمٞمقب-احلويمٌٞمع 

 ٞمع-ِذيمره ذط ًمّمح٦م اًمٌ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ذطٌ 

اًمٌئر، وم٢مٟمف ٓ يّمح إٓ سمنمط دظمقل ُم٤مئف اعمقضمقد طم٤مل اًمٌٞمع ذم ُمث٤مًمف: سمٞمع 

 اًمٌٞمع ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٌئر ُمًت٘مٚم٦م وطمده٤م أو شم٤مسمٕم٦م ًمٜمحق دار-

تؼم ذـم٤ًم ٕمذط اًم٘مٓمع ومٞمٝم٤م ي وسمٞمع اًمثامر اعمٜمتٗمع هب٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالح-- وم٢من  

 -يمام ؾمٞم٠مِت ًمّمح٦م اًمٌٞمع

 اًمٌٞمع-اًم٘مًؿ اًمراسمع: ذط صحٞمح ويّمح ُمٕمف 

 ًمف: أن ينمط اًمرهـ سمثٛمـ ذم اًمذُم٦م،ُمث٤م

 ينمط اًمٙمٗمٞمؾ سمثٛمـ ذم اًمذُم٦م أيْم٤ًم،وأن 

 اإلؿمٝم٤مد، وٓ يِمؽمط شمٕمٞملم اًمِمٝمقد،وأن ينمط 

 وأن ينمط اخلٞم٤مر،

  ُمٙم٤من: ٕٟمف شمٍميح سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد،ٟم٘مٚمف ُمـ ُمٙم٤من إمم وأن ينمط

 وصػ ُم٘مّمقد-- يمٙمقن اًمداسم٦م ًمٌقٟم٤ًم، وأن ينمط

 اعمٌٞمع طمتك يًتقذم اًمثٛمـ،م شمًٚمٞمؿ وأن ينمط قمد

 (335,338)ص اٟمتٝمك سمتٍمفوأن ينمط اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م- 



 

 

﴿ ٕٙ ﴾ 

 

 لٍٝ ٌفؿ اٌجبئك رمذَ ٌفؿ اٌّشزشِٞغأٌخ 

: ـسمّمٞمٖم٦م إُمر ـ ؿمخص ٔظمر ىم٤مل يم٠من ، قمغم ًمٗمظ اًم٤ٌمئع شم٘مدم ًمٗمظ اعمِمؽمي جيقز

 قمغم اًمرو٤م- "سمٕمٜمل"ًمدًٓم٦م : اًمٌٞمع اٟمٕم٘مد-- وم٘م٤مل: سمٕمتؽ ،يمذا سمٙمذاسمٕمٜمل 

 عزجشاساال ِغأٌخ

 --يمؾ ُمرة ٚمثٛمـهمػم شم٘مدير ًمـ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ُم ُمـ اًمٌٞم٤مع احلقائ٩مأظمذ  آؾمتجرار:

  -(0)٤مً ىمٓمٕموم٤ٌمـمؾ 

إن يم٤من ُم٘مدار اعمٌٞمع ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمٕم٤مىمديـ سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕم٤مدة ذم سمٞمع ُمثٚمف ويم٤من سمال أُم٤م 

سمثٛمـ وًمق ُمع  يؽماوٞم٤مأن : اًمذي هق (2)ومٗمٞمف ظمالف يمخالف سمٞمع اعمٕم٤مـم٤مة --قم٘مد

 -اًمًٙمقت ُمٜمٝمام

                                                 

 (4.242)حتٗم٦م اعمحت٤مج   - و]اإلُم٤مم[ اًمٖمزازم ؾم٤مُمح ذم آؾمتجرار سمٜم٤مًء قمغم ضمقاز اعمٕم٤مـم٤مة- 0

 ٤مت ُمـ اًمٌٞم٤مع ي٘مع قمغم ضسملم: - ىم٤مل إذرقمل: وأظمذ احل٤مضم2

أن ي٘مقل أقمٓمٜمل سمٙمذا حلاًم أو ظمٌزًا ُمثاًل، وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م ومٞمدومع إًمٞمف ُمٓمٚمقسمف، ومٞم٘مٌْمف  أطمدمه٤م:

ز اعمٕم٤مـم٤مة ومٞمام  ويرى سمف صمؿ سمٕمد ُمدة ُي٤مؾمٌف وي١مدي ُم٤م اضمتٛمع قمٚمٞمف-- ومٝمذا جمزوم سمّمحتف قمٜمد ُمـ جيق 

 رآه- 

ًمثٛمـ يمـ: أقمٓمٜمل رـمؾ ظمٌز أو حلؿ ُمثاًل ومٝمذا حمتٛمؾ، وهق أن يٚمتٛمس ُمٓمٚمقسمف ُمـ همػم شمٕمرض  واًمث٤مين:

ُم٤م رأى اإلُم٤مم اًمٖمزازم إسم٤مطمتف، وُمٜمٕمف اعمّمٜمػ ]اإلُم٤مم اًمٜمقوي[ ذم اعمجٛمقع وم٘م٤مل: إٟمف سم٤مـمؾ سمال 

 (4.242)طمقار اًمنمواين   ظمالف: ٕٟمف ًمٞمس سمٌٞمع ًمٗمٔمل وٓ ُمٕم٤مـم٤مة-



 

 

﴿ ٕٚ ﴾ 

 

 أدىبَ اٌج١غ

  وهق يمثػم: ٕٟمف إصؾ- ِجبح: -0

 يمٌٞمع اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمْمٓمر إًمٞمف-  ٚاجت: -2

 يمٌٞمع ُم٤م ُيت٤مضمف اًمٜم٤مس- ِغزذت: -3

 يم٤مًمٌٞمع وىم٧م ٟمداء اجلٛمٕم٦م،  اٌج١غ:ػمذ دشاَ ِغ طذخ  -4

 ، سمٞمع اًمٕمٜم٥م عمـ يٕمٚمؿ أو ئمـ أٟمف ؾمٞمٕمٍمه مخراً  وأ

 -أو سمٞمع اًمًالح ًم٘م٤مـمع اًمٓمريؼ

 يمٌٞمع آٓت اًمٚمٝمق اعمحرُم٦م،  اٌج١غ:ػمذ دشاَ ِغ ػذَ طذخ  -5

  ُم٤م اظمتّؾ ريمـ ُمـ أريم٤مهن٤م أو ذط ُمـ ذوـمٝم٤م-سمٞمع  وأ

 يمٌٞمع أيمٗم٤من اعمقشمك،  ِىشٖٚ: -6

 سمٞمع اًمِمٓمرٟم٩م، وأ

  ،ٞمٕمٍمه مخراً ؾمسمٞمع اًمٕمٜم٥م عمـ يتقهؿ أٟمف  وأ

 ، يم٤مًمٔمٚمٛم٦م واعمٙم٤مؾملم واعمٜمجٛملم (0)اًمٌٞمع َمـ أيمثر ُم٤مًمف طمرام وأ

  ،(2)سمٞمع اًمِٕمٞمٜم٦م وأ

                                                 

ومٞمف  ، وُمثٚمف ُم٤مويتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤مصمٛمـ اخلٛمر قم٤مُمؾ اًمٞمٝمقدي، وُمٕمٚمقم أن اًمٞمٝمقد يًتحٚمقن  ^ٕن اًمٜمٌل - 0

)اعمحض(، ومٝمذا ؿمؽ ٓيٕمرف أصٚمف أهق طمرام أم ٓ؟، أُم٤م إن شمٞم٘مـ طمرام ومل يتح٘مؼ أن اعم٠مظمقذ ُمـ احلرام 

 - ىمٓمٕم٤مً  ومحرام طمرُمتف--

ىمٚمٞمؾ ( إمم أضمؾ، صمؿ يِمؽميف ُمٜمف ذم اعمجٚمس سمثٛمـ 0111) يمثػم : أن يٌٞمع اعمت٤مع ًمرضمؾ سمثٛمـ٦مٜمَٞمْ سمٞمع اًمٕمِ - 2

 (- 7ص ’شمٜمقير اًم٘مٚمقب) -ًمٞمًٚمؿ ُمـ اًمرسم٤م إن مل يٙمـ سمنمط وإٓ طمرم :( 711) ٤مل  طم



 

 

﴿ ٕٛ ﴾ 

 

  ،(0)٦مسمٞمع دور ُمٙم وأ

  ،ذاؤهٓ  (2)سمٞمع اعمّمحػ وأ

 - ـ ويمؾ سمٞمع اظمتٚمػ ذم طِمٚم ف ـ يم٤محلٞمؾ اعمخرضم٦م قمـ اًمرسم٤م

*** 

                                                 

أهن٤م ومتح٧م  وؾم٥ٌم اجلقاز، ُمع اًمٙمراه٦م ًمٚمخالف ضم٤مئز سمٞمع دور ُمٙم٦م وهمػمه٤م ُمـ أرض احلرم-  0

ومتٌ٘مك قمغم ُمٚمؽ أصح٤مهب٤م ، ُمـ همدر أهٚمٝم٤م ًمٚم٘مت٤مل ظمقوم٤مً  دظمٚمٝم٤م  ُمت٠مه٤ٌمً  ^ فٓ قمٜمقة ًمٙمٜم صٚمح٤مً 

دور ُمٙم٦م  هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم سمٞمع :ىم٤مل اًمروي٤مين، ووشمرهـ ضمروشم١مومتقرث وشم٤ٌمع 

 -اًمٌٜم٤مء ومٝمق َمٚمقك جيقز سمٞمٕمف، وم٠مُم٤م وهمػمه٤م ُمـ احلرم هق ذم سمٞمع إرض

صمٛمٜمف سم٠من  :ىمٞمؾو- ٕن ذم ذًمؽ ٟمقع اُمتٝم٤من طمٞم٨م ضمٕمؾ اعمّمحػ يم٤مًمًٚمع اًمتل شمٕمرض ًمٚمٌٞمع واًمنماء-  2

 طمٙم٤ممه٤م اًمراومٕمل قمـ اًمّمٞمٛمري- ،أٟمف سمدل أضمرة ٟمًخف :وىمٞمؾ ،ٓ ي٤ٌمع ٕن يمالم اهلل :ي٘م٤مسمؾ اًمدومتلم

 سح اًمروي٤مين سمٕمدم اًمٙمراه٦م- و (2.42 ، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م2.076طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اعمٜمٝم٩م )



 

 

﴿ ٕٜ ﴾ 

 

ََِغ ِطذَِّخ َػمِذ َٙب  ِّٟ َػٕ ِٙ َّٕ ٌَِجؼِغ اٌُج١ُِٛع اٌ ٌَٛس   ِغ١ْاٌَج ُط

 الهَّْجش

ه ًمًٚمٕم٦م اعمٕمروو٦م ًمٚمٌٞمع ٓ ًمرهم٦ٌم ذم ذائٝم٤م سمؾ ًمٞمخدع همػمَ اأن يزيد ذم صمٛمـ 

 -وًمٞمس ُمـ أظمالق أهؾ اًمديـ ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: واًمٜمجش ظمديٕم٦م-- (0)ومٞمِمؽمهي٤م

 أخيه السوم على سوم

 : ٓ شم٠مظمذه وأٟم٤م أسمٞمٕمؽ ظمػماً سمٕمنمة ُمثالً ٠من ي٘مقل ؿمخص عمـ يريد ذاء رء سم

أو ي٘مقل عم٤مًمٙمف: ٓ شمٌٕمف وأٟم٤م  ،سم٠مىمؾ اًمٌمء ُمٜمف هبذا اًمثٛمـ أو سم٠مىمؾ ُمٜمف أو ُمثؾ

 -أؿمؽميف ُمٜمؽ سم٠ميمثر

 هالبيع على بيع أخي

 ،ًمٞمٌٞمٕمف ُمثؾ اعمٌٞمع سم٠مىمؾ ُمـ هذا اًمثٛمـ اًمٌٞمع ٗمًخسم اعمِمؽمَي ؿمخٌص يم٠من ي٠مُمر 

 -ُمٜمف سمٛمثؾ صمٛمٜمف أو أىمؾ ظمػماً  يٌٞمٕمف أو

 اًمنمط:ظمٞم٤مر  أو اعمجٚمس ظمٞم٤مر زُمـ ذم يٙمقن سم٠من اًمٌٞمع ًمزوم ويٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ

 ًمف- ُمٕمٜمك ومال --ًمزوُمف سمٕمد اًمٗمًخ، أُم٤م ُمـ ًمتٛمٙمٜمف

 أخيهالشزاء على شزاء 

 -هذا اًمثٛمـ ُمـ سم٠ميمثر ًمٞمِمؽميف اًمٌٞمع سمٗمًخاخلٞم٤مر  ذم زُمـ اًم٤ٌمئعَ  ؿمخٌص  ي٠مُمر يم٠من

                                                 

قمٜمد اسمـ طمجر: ٓيِمؽمط ذم حتريؿ اًمٜمجش اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف: ٕٟمف ظمديٕم٦م، وحتريٛمف ُمٕمٚمقم ًمٙمؾ أطمد، -  0

 (- 067ص ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ)  -يِمؽمط:  وىم٤مل اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م



 

 

﴿ ٖٓ ﴾ 

 

 االحتكار

وىم٧م اًمٖمالء ًمٞمٌٞمٕمف سم٠ميمثر َم٤م اؿمؽماه قمٜمد  ُمـ ىمقت ُم٤م اؿمؽماه يم٠من يٛمًؽ

 -(0)٦م اؿمتداد احل٤مضم

اًمذرة وإرز واًمتٛمر  :، وُمٜمٝم٤م(2)سم٤مٕىمقات --وخيتص حتريؿ آطمتٙم٤مر

 -مجٞمع إـمٕمٛم٦م ومال يٕمؿُّ  ،واًمزسمٞم٥م

 (3)ريالتسع

  ً   -ىم٦م سم٠من ٓ يٌٞمٕمقا أُمتٕمتٝمؿ إٓ سمٙمذا ًمٚمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜم٤مس ذم أُمقاهلؿقَ أن ي٠مُمر اًمقازم اًم

سم٠من سم٤مع سم٠مزيد َم٤م  ـ (4)وُمع ذًمؽ يٕمزر خم٤مًمٗمف ،وهق طمرام وًمق ذم وىم٧م اًمٖمالء

 واظمتالل اًمٜمٔم٤مم- ِمٞم٦م ُمـ ؿمؼ اًمٕمّم٤موظم ،عم٤م ومٞمف ُمـ جم٤مهرة اإلُم٤مم سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ـ: رؾمٕم  

                                                 

أُم٤م اطمتٙم٤مر ـمٕم٤مم همػم ىمقت، واطمتٙم٤مر ىمقت مل يِمؽمه يمٖمٚم٦م وٞمٕمتف، أو اؿمؽماه وىم٧م اًمرظمص، أو  - 0

اؿمؽماه ًمٞمٌٞمٕمف سمٛمثؾ صمٛمٜمف أو أىمؾ، أو اؿمؽماه ًمٞمٌٞمٕمف سمٌٚمد آظمر  اؿمؽماه وىم٧م اًمٖمالء ًمٜمٗمًف وقمٞم٤مًمف، أو

ؾ سم٤مًمٜمٝمل-- ومال ُيرم ذًمؽ آطمتٙم٤مر، وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم اؿمؽماه ًمٞمٌٞمٕمف سم٠ميمثر وهق ضم٤مه ؾمٕمره٤م أهمغم، أو

)طم٤مؿمٞم٦م  أن ُمـ قمٜمده ـمٕم٤مم واوٓمر اًمٜم٤مس إًمٞمف ومل جيدوا همػمه أٟمف جُيؼم قمغم سمٞمٕمف دومٕم٤ًم ًمٚمير-

 (229ص ’، هن٤مي٦م اًمزيـ4.308اًمنمواين 

سمـ  - ىم٤مًمف ذم اًمٕم٤ٌمب اهـ قمـ اسمـ ىم٤مؾمؿ، وظمرج-ويمذا ُم٤م ُيت٤مج إًمٞمف ومٞمٝم٤م يم٤مٕدم واًمٗمقايمف-  2

 (4.308)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين،  ومال ُيرم اطمتٙم٤مره٤م ُم٤م مل شمدع إًمٞمٝم٤م ضورة- ،إُمتٕم٦م :)إىمقات(

ْر ًَمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل » v-  حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 3 ٕم  ًَ ٕمُر وَم  ً ىَم٤مَل اًمٜم ٤مُس: َي٤م َرؾُمقَل اهلل-- هَماَل اًم

ٕم   اهللَ ^: إِن   ًَ ٤ٌَمؾِمُط ُهَق اعُم اِزُق ُر اًْمَ٘م٤مسمُِض اًْم  أظمرضمف أسمق داوود واًمؽمُمذيش اًمر 
(: ٕن اعمراد يمام هق فم٤مهر: اإلصمؿ دم٥م ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ومٞمام ي٠مُمر سمف ُم٤م مل يٙمـ إصمامً وٓ يٜم٤مومٞمف ىمقهلؿ ) - 4

 (4.309)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗم٤مقمؾ ٓ ًممُمر، واعم٠مُمقر هٜم٤م همػم آصمؿ، ومحرُم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ومٞمف- 



 

 

﴿ ٖٔ ﴾ 

 

 بانكي الزُّتلقِّ

ـ  ُمثالً ـ إمم اًمٌٚمد  ـ أو همػمه ـمٕم٤مُم٤مً ـ  ُيٛمٚمقن ُمت٤مقم٤مً  ـم٤مئٗم٦مً  أن يتٚم٘مك ؿمخٌص 

ذًمؽ سم٠من اؿمؽمى ، و(0)ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمًٕمرىمٌؾ ومٞمِمؽميف ُمٜمٝمؿ ىمٌؾ ىمدوُمٝمؿ اًمٌٚمد و

 -سمدون اًمًٕمر اعم٘متيض

 بيع احلاضز للبادي

 إًمٞمف ًمٞمٌٞمٕمف سمًٕمر يقُمفأهؾ اًمٌٚمد  شمٕمؿ طم٤مضم٦م سمًٚمٕم٦مٍ  همري٥ٌم  ؿمخٌص سم٠من ي٘مدم 

ُمـ سمٞمٕمف  سم٠مهمغم ومِمٞمئ٤مً  اشمريمف قمٜمدي ٕسمٞمٕمف ًمؽ ؿمٞمئ٤مً  احليي: ومٞم٘مقل ًمف ،طم٤مًٓ 

 -طم٤مًٓ 

*** 

                                                 

-- ًمألذرقمل وُمـ شمٌٕمف ٤من يم٤مًمنماء ُمٜمٝمؿ ذم أصح اًمقضمٝملم ظمالوم٤مً يم --ًمق شمٚم٘م٤مهؿ ًمٚمٌٞمع قمٚمٞمٝمؿو-  0

ومقه- --ًمٚمٌٞمع قمٚمٞمٝمؿ شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمنىم٤مًمف اًمرُمكم، وقمٜمد اسمـ طمجر أن   ضم٤مئز إن سم٤مقمٝمؿ سمًٕمر اًمٌٚمد وىمد قمر 

  -سمتٍمف (067ص  ’، اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ3.88طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )



 

 

﴿ ٖٕ ﴾ 

 

 ِْ ََِغ ُثـاَل َٙب  ِّٟ َػٕ ِٙ َّٕ ٌَِجؼِغ اٌُج١ُِٛع اٌ ٌَٛس   َػمِذ اٌَج١ِْغُط

 (0)بيعتان يف بيعة

 -(2)ومخذه سم٠مهيام ؿمئ٧م --ٟمًٞمئ٦م (2111)أو  ٟم٘مداً  (0111ـ)سمٕمتؽ سم :٠من ي٘مقليم

 -(3) (5111ـ)سمقمغم أن شمٌٞمٕمٜمل دارك  (111-01ـ)رة سمأو سمٕمتؽ هذه اًمًٞم٤م

 (4) املهابذة

 أٟمٌذ :أطمدمه٤م ومٞم٘مقلسمف قمـ اًمّمٞمٖم٦م  ايمتٗم٤مءً  ،سمٞمٕم٤مً  اًمٓمرح ـ :ـ أي اًمٜمٌذ جيٕمال ٠منيم

 -أظمر ـ ُمثاًل ـ ومٞم٠مظمذه (دراهؿ 01) ـسم هذا صمقيب إًمٞمؽ

  -إي٤مه سمٕمتؽ وم٘مد --ٟمٌذشمف إذا ي٘مقل: أو

 -ٞم٤مراٟم٘مٓمع اخل --ُمتك ٟمٌذشمفي٘مقل: أو 

 املالمسة

 ، رآه إذا ًمف ظمٞم٤مر ٓ أن قمغم يِمؽميف صمؿ ُمٓمقي٤مً  صمقسم٤مً  يٚمُٛمس ٠منيم

                                                 

ٕٟمف ٓ يدري أهيام اًمثٛمـ اًمذي ضمقازه:  وقمدم، ـسم٤مقمت٤ٌمر اًمؽمديد ذم اًمثٛم "سمٞمٕمتلم"-  وإٟمام ؾمامه٤م  0

 (-0.452 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، 3.73)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  خيت٤مره ًمٞم٘مع قمٚمٞمف اًمٕم٘مد-

-  سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مل سم٠مًمػ ٟم٘مدًا وأًمٗملم إمم ؾمٜم٦م وم٢مٟمف يّمح، ويٙمقن اًمثٛمـ صمالصم٦م آٓف، أًمٗم٤ًم طم٤مًم٦م  2

 ( سمتٍمف-3.73)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ   وأًمٗم٤من ُم١مضمٚم٦م ًمًٜم٦م-

ًمٚمنمط اًمذي ومٞمف وٕٟمف يً٘مط سمً٘مقـمف سمٕمض اًمثٛمـ ومٞمّمػم اًم٤ٌمىمل جمٝمقٓ وىمد قمدم ضمقازه: و-   3

 (-0.452 اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م)  -هنل قمـ سمٞمع وذط

ڭ )يم٤من أهؾ اعمديٜم٦م دم٤مرًا يٓمٗمٗمقن، ويم٤مٟم٧م سمٞمٕم٤مهتؿ اعمٜم٤مسمذة واعمالُم٦ًم واعمخ٤مـمرة، ومٜمزًم٧م -   4

ٗملم: (ۇ  -ه٤م قمٚمٞمٝمؿوم٘مرأ ^ومخرج رؾمقل اهلل  [0]اعمٓمٗم 



 

 

﴿ ٖٖ ﴾ 

 

 ،رآه إذا ًمف ظمٞم٤مر ٓ أن قمغم يِمؽميف صمؿ فمٚمٛم٦م، ذم صمقسم٤مً  يٚمُٛمس أو

 ،سمٕمتؽ إي٤مه وم٘مد --عمًتف إذا ي٘مقل: أو

 -اٟم٘مٓمع اخلٞم٤مر عمًتف--ُمتك ي٘مقل: أو 

 -أو ًمٚمنمط اًمٗم٤مؾمد ّمٞمٖم٦مًمٕمدم اًمرؤي٦م أو اًم :وم٤مًمٌٓمالن ذم اعمٜم٤مسمذة واعمالُم٦ًم

 ِغأٌخ رفش٠ك اٌصفمخ

ؾمقاء يم٤من ًمف ىمٞمٛم٦م ـ جيقز سمٞمٕمف: ع سملم ُم٤م جيقز سمٞمٕمف وُم٤م ٓإذا مجع ذم اًمٌٞم صقرشمف:

ؿم٤مة  سم٤مع ، أو يم٤من ًمٞمس ًمف ىمٞمٛم٦م ـ سم٠منـ صٗم٘م٦م واطمدة همػمه صمقسمف وصمقبسم٠من سم٤مع 

 ـ- صٗم٘م٦م واطمدةوظمٜمزير 

، ]وهق صمقب همػمه واخلٜمزير[ قزق اًمّمٗم٘م٦م، ومٞمٌٓمؾ اًمٌٞمع ومٞمام ٓ جير  ٗمَ شمُ : وم٤محلٙمؿ

ُمٜمٝمام  إقمٓم٤مء ًمٙمؾ   :إذا وزع قمغم ىمٞمٛمتٝمام اعمًٛمك اًمثٛمـ سم٤مًم٘مًط ُمـ ويّمح ومٞمام جيقز

 -طمٙمٛمف

أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ًمق أومرده سم٤مًمٕم٘مد-- ًمث٧ٌم ًمف طمٙمٛمف، وم٢مذا مجع  وضمٝمف:و

اؿمتٛمٚم٧م قمغم  ًمق وٕن اًمّمٗم٘م٦م، دسمٞمٜمٝمام-- صم٧ٌم ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام طمٙمؿ آٟمٗمرا

وىمٍم اًمٗم٤ًمد قمغم  ،اًمٕمدل اًمتّمحٞمح ذم اًمّمحٞمحوم٢من  ،صحٞمح ووم٤مؾمد

 -(0)اًمٗم٤مؾمد

 

                                                 

-- سمٓمؾ ـ ٠من سم٤مع ؿم٤مًة وظمٜمزيراً ـ سمإذا مجٕم٧م اًمّمٗم٘م٦م سملم ُم٤م هق ُم٤مٌل وسملم ُم٤م ًمٞمس سمامل  :ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م -  0

-- ًمزم اًمٌٞمع ذم قمٌده، ووىمػ ـ سم٠من سم٤مع قمٌده وقمٌد همػمهـ  اًمٌٞمع ذم اجلٛمٞمع- وإن مجٕم٧م اًمّمٗم٘م٦م سملم ُم٤مًملم

 (-5.043اًمٌٞم٤من )  -ذ، وإن رّده-- سمٓمؾٟمٗم اًمٌٞمع ذم قمٌد همػمه قمغم إضم٤مزة ُم٤مًمٙمف، وم٢من أضم٤مزه-- 



 

 

﴿ ٖٗ ﴾ 

 

 :طمرام وأراد اًمتقسم٦م واًمؼماءة ُمٜمفاًمٖمزازم: إذا يم٤من ُمٕمف ُم٤مل اإلُم٤مم ىم٤مل  :ٞمفٌ ٜمٌِ شمَ 

 وم٢من يم٤من ًمف ُم٤مًمؽ ُمٕملم-- وضم٥م سومف إًمٞمف أو إمم ويمٞمٚمف، 

 ،-- وضم٥م دومٕمف إمم وارصمفوم٢من يم٤من ُمٞمت٤مً 

رومتف-- ومٞمٜمٌٖمل أن يٍمومف ذم ُمّم٤مًمح وإن يم٤من عم٤مًمؽ ٓ يٕمرومف ويئس ُمـ ُمٕم

اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًم٘مٜم٤مـمر واًمرسمط واعم٤ًمضمد وُمّم٤مًمح ـمريؼ ُمٙم٦م وٟمحق ذًمؽ َم٤م 

 يِمؽمك اعمًٚمٛمقن ومٞمف، 

 (9.350اعمجٛمقع ) -(0)وإٓ ومٞمتّمدق سمف قمغم وم٘مػم أو وم٘مراء

*** 

                                                 

 فم٤مهر اًمًٞم٤مق أقماله يٚمزم اًمؽمشمٞم٥م يمام ذم قم٤ٌمرة أظمرى ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم ٟم٘مٚمف قمٜمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي: -  1

أو ؿمؼ قمٚمٞمف خلقف أو  وم٢من قمجز قمـ ذًمؽ، ًمزُمف أن يٍمومف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم ُمثؾ اًم٘مٜم٤مـمر وهمػمه٤م

 (-9.350 عاعمجٛمق)  -همػمه شمّمدق سمف قمغم إطمقج وم٤مٕطمقج



 

 

﴿ ٖ٘ ﴾ 

 

 :صمالصم٦م أٟمقاع :أي (أش١بء ثالثخ اٌج١ٛق)

 ث١غ ػ١ٓ ِشب٘ذح إٌٛع األٚي:

َُِ٘ ث١ك ل١ٓ)   -اعمتٕم٤مىمديـ قمٜمد اًمٕم٘مد ًمدىُمرئٞم٦م  :أي (ذحشب

يم٤مٟم٧م اًمٕملم ٓ شمتٖمػم هم٤مًم٤ًٌم إمم و اًمٕم٘مد ىمٌؾسمٞمع قملم ُمِم٤مهدة  يّمح ويمذًمؽ

 -(2)ًمٖمٚم٦ٌم سم٘م٤مئف قمغم ُم٤م رآه قمٚمٞمف ٟمٔمراً : (0)يم٠مرض وطمديد وٟمح٤مسد ـ وىم٧م اًمٕم٘م

ـ  تٖمػم هم٤مًم٤ٌمً َم٤م شميم٤مٟم٧م اًمٕملم و اًمٕم٘مد ىمٌؾإذا يم٤مٟم٧م قملم ُمِم٤مهدة ُم٤م  ]سمخالف[

رؤيتف  مل يٙمِػ -- إـمٕمٛم٦م اًمتل ينع وم٤ًمده٤مـ: يمـ ًمٓمقل ُمدة أو ًمٕمروض أُمر آظمر 

 -سمٌ٘م٤مئف طم٤مل اًمٕم٘مد قمغم أوص٤مومف اعمرئٞم٦م : ٕٟمف ٓ وصمقق طمٞمٜمئذٍ ىمٌؾ اًمٕم٘مد

                                                 

- طمٙمل قمـ اإلصٓمخري أٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م أٟم٤مفمر سمٕمَض ُمـ يذّب قمـ إٟمامـمل ـ ويم٤من  يِمؽمط ُم٘م٤مرٟم٦َم  0

اًمرؤي٦م ًمٚمٕم٘مد ـ، ويمٜم٧م ُأًمزُمف اعم٤ًمئَؾ، وهق يرشمٙمٌٝم٤م طمتك ىمٚم٧م: ًمق قم٤ميـ اًمرضمُؾ وٞمٕم٦ًم وارشمْم٤مه٤م، صمؿ 

 -(5.6)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م وٓ ه٤م فمٝمَرُه، وم٤مؿمؽماه٤م، ومٝمؾ يّمح ذًمؽ؟ ومتقىمػ- 

وم٢من وضمده ُمتٖمػمًا سمام ٓيٜم٘مص اًمٕملم أو اًم٘مٞمٛم٦م-- ومٝمؾ خيػم  أو ٓ؟ ىم٤مل اسمـ طمجر-- يمؾٌّ ُمـ اًمتخٞمػم -  2

اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م )- : ٓظمتالف اًمقصػ اًمذي رآه]وهق اًمتخٞمػم[ وقمدُمف حمتٛمٌؾ، وإىمرب إول

 -(2.266اًمٙمؼمى 

 ٌج١كا

 اٌج١ٛق ثالثخ أش١بء: )اٌّزٓ( 

 . ث١ك ل١ٓ ِشب٘ذح.. فجبئض. ٔ

 .  ٚث١ك شٟء ِٛصٛف فٟ اٌزِخ.. فجبئض ئرا ٚجذد اٌصفخ لٍٝ ِب ٚصف ثٗ. ٕ

 ٌُ ُرشب٘ذ ٌُٚ ُرٛصف.. فال ٠جٛص.. ٚث١ك ل١ٓ غبئجخ ٖ



 

 

﴿ ٖٙ ﴾ 

 

رآه  طمٞمقانـ: يم ـ قمغم اًمًقاء قمدُمفُيتٛمؾ ُيتٛمؾ اًمتٖمػم و وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم َم٤م

 -ومال يتٖمػم هم٤مًم٤ٌمً  سم٘م٤مء اعمرئل سمح٤مًمف ٕن إصؾ: اًمٌٞمع -- صحـ ُمـ يقُملم أو صمالصم٦م

  -ُم٤ٌمح( جبئض) سمٞمع قملم ُمِم٤مهدة-- طمٙمؿ (ـف)

ذم ذًمؽ و : ٕٟمف ٓ يرى اعمٌٞمع(0)سمٞمع إقمٛمك وذائف-- ومال يّمح]سمِِخالِف[ 

 ومٚمف أن يقيمؾ َُمـ يِمؽمي ًمف أو يٌٞمع-  ،ضمٝم٤مًم٦م وم٤مطمِم٦م

 - سمنموٍط شم٠مِت أُم٤م إذا يم٤من اعمٌٞمع ُمقصقوم٤ًم ذم اًمذُم٦م-- ومٞمّمح

 سؤ٠خ ثمط اٌّج١كخ ِغأٌ

َم٤م يًتدل سمرؤي٦م سمٕمْمف قمغم  إن يم٤منرؤي٦م سمٕمض اعمٌٞمع ـ سمال ظمالف ـ يٙمٗمل  - أ

 سمرؤي٦م فٕٟم: ـ أو ؿمٕمػم ُمـ ىمٛمح (2)ةُصؼْمَ ـ: يمـ يم٤من َم٤م ٓ ختتٚمػ أضمزاؤه و ،اًم٤ٌمىمل

 -(3)يم٤مًمٔم٤مهر اًم٤ٌمـمـ أن اًمٔم٤مهر ٕن ،اجلٝم٤مًم٦م همرر يزول اًمٌٕمض

ـ يم٤من َم٤م يِمؼ رؤي٦م سم٤مىمٞمف و أضمزاؤهَم٤م خيتٚمػ اعمٌٞمع إن يم٤من يٙمٗمل ويمذًمؽ   - ب

 -ٕن رؤي٦م اًم٤ٌمـمـ شمِمؼ ومٞمً٘مط اقمت٤ٌمره٤م :ـأو اًمٚمقز  يم٤مجلقز ذم اًم٘منم إؾمٗمؾ

                                                 

ٹ  ٹ   سمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ﴿ - ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ : جيقز سمٞمع إقمٛمك وذاؤه : اؾمتدًٓٓ  0

ـ واسم، وسم٠مٟمف إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م: وهق أن اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م واسمٜمف قمٌداهلل [275]اًمٌ٘مرة:﴾ ٹ

  )احل٤موي اًمٙمٌػم يم٤مٟمقا يت٤ٌميٕمقن ويِمؽمون ومٚمؿ يٜمٙمر ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م- n قمٛمر

5.339-) 

 (-3.418)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  - اًمّمؼمة: هل اًمٙمقم ُمـ اًمٓمٕم٤مم- 2

- اعمت٤ًموي إضمزاء يم٤محلٌقب وٟمحقه٤م، ٟمام شمٗمرض ذم اعمتامصمالتإ ٟمٛمقذجإُ - ٓ خيٗمك أن ُم٠ًمًم٦م  3

  -سمتٍمف (4.57اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز  )



 

 

﴿ ٖٚ ﴾ 

 

يمٗمك  --وقم٤مءرأى أقمغم اًمًٛمـ واًمزي٧م واخلؾ وؾم٤مئر اعم٤مئٕم٤مت ذم وُمثٚمف ًمق 

 -ذًمؽ وصح اًمٌٞمع وٓ يٙمقن سمٞمع هم٤مئ٥م

 لـ ًمٚم٤ٌمىم اعمرئل صقاٟم٤مً ٤من ن يمسم٠م ٤م ٓ يًتدل سمرؤي٦م سمٕمْمف قمغم اًم٤ٌمىملإذا يم٤من َم أُم٤م  - ت

ن ٕ :ن يم٤من ُمٕمٔمؿ اعم٘مّمقد ُمًتقراً إو ،يمٗمك رؤيتف ـ-- اًمٌٞمضىمنم اًمرُم٤من ويم٘منم 

 - فٞمصالطمف ذم إسم٘م٤مئف وم

 ـ]يمقُم٦م[  يم٤من صؼمةًمٙمٜمف  ،٤م ٓ يًتدل سمرؤي٦م سمٕمْمف قمغم اًم٤ٌمىمليم٤من َموإن   - ث

 ،ة قمدداً هن٤م شم٤ٌمع ذم اًمٕم٤مدٕ: ومال سمد ُمـ رؤي٦م يمؾ واطمدـ يمّمؼمة اًمرُم٤من أو اًمٌٓمٞمخ 

 -ومالسمد ُمـ رؤي٦م واطمد واطمد، ٜم٤مً سمٞم   وختتٚمػ اظمتالوم٤مً 

 ٌٛ اشزشٜ ثؽ١خًب لٍٝ أٔٗ دٍِٛب ِغأٌخ 

طمٚمقًا-- ومذاك، وإن ظمرج اًمٌٓمٞمخ أومتك اًم٘م٤ميض طمًلم سم٘مقًمف: صح، صمؿ إن يم٤من 

طم٤مُمْم٤ًم أو اؿمؽمى ُمٓمٚم٘م٤ًم ومقضمده طم٤مُمْم٤ًم-- ٟمٔمر: إن قمرف محقوتف سمٖمرز إسمرة ومٞمف-- 

وطم٤مُمْم٤ًم- ٗملم-- ٓ رد ًمف، وي٠مظمذ شمٗم٤موت ُم٤م سملم ىمٞمٛمتف طمٚمقًا ًمف اًمرد، وإن ىمٓمٕمف ٟمّم

 (096ص ’ومت٤موى اًم٘م٤ميض طمًلم)

 ّٔٛر ِغأٌخ األ

( اعمت٤ًموي إضمزاء ُأٟمُٛمقَذجرؤي٦م سمٕمض اعمٌٞمع اًمدال قمغم سم٤مىمٞمف ٟمحق ) ُمـ صقر

  --(0)يم٤محلٌقب

                                                 

اًمٕمزيز ذح )- اعمت٤ًموي إضمزاء يم٤محلٌقب وٟمحقه٤م، ٟمام شمٗمرض ذم اعمتامصمالتإ ٟمٛمقذجإُ - ُم٠ًمًم٦م  0

  -سمتٍمف (4.57اًمقضمٞمز  
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]يمام  ذم اًمٌٞمع ذم صٗم٘م٦م واطمدة-- صح ٟمٛمقذج[]هذا إُ  دظمؾإن أُ  :وم٤محلٙمؿ

٤مل وهمػمه[ىمٓمع سمف  ه٤م إمم اعمٌٞمع قمغم اعمٕمتٛمد: ٕن رؤيتف يمٔم٤مهر مل يرد   وإنطمتك ، اًم٘مٗم 

  اًمّمؼمة-

-- [هذا اًمٜمقع ُمـ ُمثؾ ص٤مقم٤مً سمٕمتؽ  :ن ىم٤مل٠م]سم ٟمٛمقذج ذم اًمٌٞمعؾ إُ دظِم ن مل يُ وإ

ذوط  ومل يراعِ  ،ٕٟمف مل يٕملم ُم٤مًٓ  :لن اعمٌٞمع همػم ُمرئٕ: ]قمغم إوضمف[مل يّمح 

َٚمؿ  ً اًم
َٚمؿٗمظ واًمقصػ هق اعمرضمع قمٜمد إؿمٙم٤مل ذم ن اًمٚمٕ ،(0)  ً  حتٗم٦م اعمحت٤مج) -اًم

 (-3.39ٚمٖمزازم ًمقؾمٞمط اًم، 2.09أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ، 4.268

 

  اٌشُ فٟ اٌّغهٚ اٌزٚق فٟ اٌخً ِغأٌخ اشزشاغ

 ٚاٌٍجظ فٟ اٌث١بة

 --: أٟمف يٕمتؼم قمغم ىمقل اؿمؽماط اًمرؤي٦مواًمروي٤مين وضمٝم٤مً ش اًمتتٛم٦م»ٟم٘مؾ ص٤مطم٥م 

، واًمِمؿ ذم اعمًؽ وٟمحقه، واًمٚمٛمس ذم اًمثٞم٤مب وٟمحقه٤م، اًمذوق ذم اخلؾ وٟمحقه

 -وسمف ىمٓمع إيمثرون واىمتْم٤مه يمالم اجلٛمٝمقر، واًمّمحٞمح اعمٕمروف: أهن٤م ٓ شمٕمتؼم

  (9.295، اعمجٛمقع 3.378روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

*** 

                                                 

َٚمؿ وذوـمف ذم ومّمؾ ُمًت٘مؾ-ؾمٞم٠مِت اًمٙمالم قمـ ا-  0  ً  ًم
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 اٌزِخ فٟ ِٛطٍٛف شٍٟء ث١غ إٌٛع اٌثبٟٔ:

سم٤مًمّمٗم٤مت  ف ىمدره وضمٜمًف وصٗمتٌلم  سمام يُ  (اٌزِخ فٟ ِٛصٛف شٟء ٚث١ك) 

 صقف-ُمؽم، إٟمجٚمٞمزي،  4يم٠من ي٘مقل: سمٕمتؽ صمقسم٤ًم ـمقًمف  ،اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمثٛمـ

َٚمؿذم سم٤مب  يمٞمٗمٞم٦م شمٌٞملم اًمّمٗم٤متوؾمٞم٠مِت   ً ، واًمٗمرق سملم سمٞمع رء ُمقصقف اًم

َٚمؿذم اًمذُم٦م وسملم   ً  -اًم

  سمٞمع طمٙمؿ (ـف) 
ٍ
 اٌصفخ ٚجذد ئراسمنمط ) (جبئض) --اًمذُم٦م ذم ُمقصقٍف  رء

 -اًمذُم٦م ذم هذا يّمح سمٞمع إقمٛمك وذاؤه ومٕمغم ،(ثٗ ٚصف ِب لٍٝ

*** 
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َ٘ذ ٌُٚ رَٛطف  إٌٛع اٌثبٌث: ث١غ ػ١ٓ غبئجخ ٌُ رشب

َ٘ ٌُ غبئجخ ل١ٓ ٚث١ك)  همػم ُمرئل أن يٙمقن اعمٌٞمع  :أي (فرَٛص ٌُٚ ذرشب

  -اًمٕم٘مد ذم جمٚمساعمٌٞمع وإن يم٤من  ،ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ أو أطمدمه٤م

  ي١مد ي إمم اًمٜمزاع هم٤مًم٤ًٌم-: ٕٟمف ًمٚمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمٖمرر: (٠جٛصال ) طمٙمٛمف: (ـف)

ُمذه٥م إئٛم٦م اًمثالصم٦م صح٦م سمٞمع ( سم٠من 0.317ذيمر سم٤مىمِمػم ذم )ىمالئد اخلرائد و

اًمٖم٤مئ٥م، وهق ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل، وقمغم هذا اًم٘مقل وم٢من ًمف اخلٞم٤مر إذا رآه ]يمام ؾمٞم٠مِت هذا 

اًم٤ٌمب[، وشمٕمتؼم اًمرؤي٦م ذم يمؾ  سمام يٚمٞمؼ سمف، ومػمى ذم اًمدار: إرض واًمًٓمقح 

 سمقاب واعمًتحؿ واًم٤ٌمًمققم٦م-واًمً٘مقف وإ

 ، وومٞمف اجلدران وجم٤مري اعم٤مء-وذم اًمًٌت٤من: إؿمج٤مر

 وذم اًمٙمت٤مب: اجلٚمد واًمقرق يمٚمف-

*** 
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٤مخلٛمر يم سمٞمٕمفومال يّمح  --ٟمجس اًمٕملم]سمِِخالِف[  (ؼبٍ٘ش. ٔ :وً ث١ك ٠ٚصخ)

 -(0)واعمٞمت٦م واخلٜمزير واًمٙمٚم٥م

 : -- ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾاًمٕملم اعمتٜمج٦ًمأُم٤م 

جٚمد اعمٞمت٦م يم ،يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه سم٤مًمٖمًؾاًمذي تٜمجس اعمٞمع سموهق  --سمٞمٕمف يّمح - أ

 -: ٕن ضمقهره ـم٤مهرُمتٜمجس صمقٍب أو 

 ،ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه سم٤مًمٖمًؾ اًمذي تٜمجساعمسمٞمع وهق -- سمٞمٕمف ٓ يّمح  - ب

، : ٟٓمٛمح٤مىمف سم٤مًمٖمًؾ ووضمقد اًمٜمج٤مؾم٦م(2)واًمدهـ واًمٚمٌـواخلؾ يم٤مًمدسمس 

 -يًٛمك همًالً : إذ ٓأو يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه ًمٙمـ سم٤معمٙم٤مصمرة يمٛمٙم٤مصمرة اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ

ؾمٗمف، وأيمؾ صمٛمٜمف  --ٕن سمذل اعم٤مل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف :(ثٗ ِٕزفٍك. ٕ)

ٹ ڤ ) وىمد هنك اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ،ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ

  -[29]اًمٜم٤ًمء:   (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                 

َم سَمْٞمَع اخلَْٛمِر، َواعمَْٞمَت٦ِم، َواخِلٜمِْزيِر،  اهللَ إِن  » ُمرومققم٤مً  cضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل  - حلدي٨م0 َوَرؾُمقًَمُف طَمر 

 - ُمًٚمؿأظمرضمف ش َوإَْصٜم٤َممِ 

ٛمـ وَمَ٘م٤مَل إِن يَم٤مَن ضَم٤مُِمدا وم٠مًم٘مقه٤م وَ » - حلدي٨م2 ًّ َُم٤م طمقهل٤َم َوإِن يَم٤مَن ذائ٤ٌمً ؾُمئَِؾ قَمـ اًْمَٗم٠ْمَرة مَتُقت ذِم اًم

 -ومٚمق أُمٙمـ شمٓمٝمػمه مل جيز إراىمتف -اسمـ طم٤ٌمن أظمرضمفش وم٠مري٘مقه

 ٍِّٛن.  ،ِٕزفك ثٗ ،٠ٚصخ ث١ك وً: ؼب٘ش)اٌّزٓ( 

 .ِٕفمخ ف١ٗ ٚال ِب ال ،ٚال ٠صخ ث١ك ل١ٓ ٔجغخ
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- وًمق ذم اعمآل ـ يم٤مجلحش -اٟمتٗم٤مقم٤ًم ُم٤ٌمطم٤ًم ُم٘مّمقداً ذقم٤ًم ومٞمٙمقن اعمٌٞمع ُمٜمتٗمٕم٤ًم سمف 

 -: ٕن اجلحش ص٤مئر سمٜمٗمًف إمم اًمٜمٗمعـاًمّمٖمػم

يم٤محلامر اًمزُمـ-- وماليّمح، وىمٞمؾ:  ومٞمف-- ُم٤م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ٧ميم٤مٟمإذا ُم٤م ]سمِِخالِف[  

 يّمح ًمٖمرض اجلٚمد-

آٓت اًمٚمٝمق  :ُمثؾ-- ومال يّمح، همػم ُم٤ٌمطم٦م اعمٜمٗمٕم٦ميم٤مٟم٧م ُم٤م إذا سمِِخالِف[ و]

 -واًمرسم٤مب زُم٤مراعمٕمقد واًمآًم٦م يماعمحرُم٦م 

 (2)واًمتٜمجٞمؿ (0)يمت٥م اًمٙمٗمر واًمًحرو ،نصقرة طمٞمقآ يّمح سمٞمع ويمذًمؽ 

 -إذ ٓ ٟمٗمع هب٤م ذقم٤مً : ًمتحريؿ آؿمتٖم٤مل هب٤م: (3)واًمِمٕمٌذة

ُمٜمٗمٕم٦م اىمتٜم٤مء ـ: يم ،-- ومال يّمحهمػم ُم٘مّمقدةاعمٜمٗمٕم٦م  ٧مإذا يم٤مٟمُم٤م ]سمِِخالِف[ و

ٌ   سمٞمعيمذًمؽ و، ًمٞمس ُمـ اعمٜم٤مومع اعمٕمتؼمةإذ إٟمف : اعمٚمقك ًمٌٕمض اًم٤ًٌمع ًمٚمٝمٞم٦ٌم تل طم

 -ومال يٕمد ُمتٛمقًٓ  ،٘مٚم تٝمام: ًميّمح -- ومال(4)سمر

                                                 

: ُمزاوًم٦م اًمٜمٗمقس اخلٌٞمث٦م ٕومٕم٤مل وأىمقال يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أُمقر ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة، واًم٤ًمطمر ىمد اًمًحر- 0

 ي٠مِت سمٗمٕمؾ أو ىمقل يتٖمػم سمف طم٤مل اعمًحقر ومٞمٛمرض ويٛمقت ُمٜمف، وىمد يٙمقن ذًمؽ سمقصقل رء إمم

)طم٤مؿمٞم٦م سمدٟمف ُمـ دظم٤من أو همػمه، وىمد يٙمقن سمدوٟمف، ويٗمرق سمف سملم اًمزوضملم، ويٙمٗمر ُمٕمت٘مد إسم٤مطمتف- 

   (9.62اًمنمواين 

سم٠من يم٤من ومٞمٝم٤م إذا ـمٚمع ٟمجؿ يمذا طمّمؾ يمذا : ىم٤مل اًم٘مٚمٞمقيب:  ،: أي اعمِمتٛمٚم٦م قمغم قمٚمؿ اًمٜمجقماًمتٜمجٞمؿ- 2

   (3.285 قمغم اخلٓمٞم٥م )طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُملُم٤م مل شمِمتٛمؾ قمغم دمرسم٦م أو قم٤مدة- 

   (3.285 قمغم اخلٓمٞم٥م )طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل: ٟمقع ُمـ اًمًحر واًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ يمت٥م اًمٙمٗمر- اًمِمٕمٌذة- 3

يًد ُمًدًا أو ي٘مع ُمقىمٕم٤ًم ُيّمؾ سمف  ُم٤م يتٛمقل سمامل: واعمتٛمقل وًمٞمس ُمتٛمقًٓ، ُم٤مًٓ يٕمتؼم سمر  ٤مطمٌت- 4

   (5.375 حتٗم٦م اعمحت٤مج) -واحل٤مصؾ أن يمؾ ُمتٛمقل ُم٤مل وٓ يٜمٕمٙمس -ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض
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  -(0): ًمٕمدم اًمٜمٗمع هب٤مومال يّمح --يم٤مًمٕم٘م٤مرب واخلٜم٤مومس واًمٜمٛمؾ سمٞمع احلنماتو

 -(3)٤مً يٙمقن اًم٤ٌمئع ُم٤مًمٙم٤ًم أو ويمٞماًل قمٜمف أو وًمٞمأن  :أي (2)(ٍٍِّٛن. ٖ)

ومال يّمح  --(4)همػم اعمقضمقد وىم٧م اًمتٕم٤مىمد اعمٕمدومو ،سمٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ]سمِِخالِف[ 

-- ومال يّمح ـ ًمٞمس ُم٤مًمٙم٤ًم أو ويمٞماًل أو وًمٞم٤مً وهق ُم :ٗمْمقزمسمٞمع اًم يمذًمؽو، اًمٌٞمع

 -(5)دوإن أضم٤مزه اعم٤مًمؽ ومٞمام سمٕم

صمف يّمح سمٞمع ُم٤مل همػمه فم٤مهرًا إن سم٤من سمٕمد اًمٌٞمع أٟمف ًمف، يم٠من سم٤مع ُم٤مل ُمقر   :ٞمفٌ ٌِ ٜمْ شمَ 

سمام ذم ٟمٗمس -- صح اًمٌٞمع ذم إفمٝمر: ٕن اًمٕمؼمة ذم اًمٕم٘مقد فم٤مٟم٤ًم طمٞم٤مشمف وم٤ٌمن ُمٞمت٤مً 

، وىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم ومٞمام ًمق أشمٚمػ ُم٤مًٓ ًمٖمػمه  فمـ اعمٙمٚمػٓ سمام ذم ،إُمر

 -وم٤ٌمن ُمٚمٙمف أٟمف جيري قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمٗم٤مؾمؼ جلرأشمف قمغم اهلل

إِن  اهللَ » c حلدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ؛(ٔجغخ ل١ٓ ث١ك ٠صخ ٚال)

ٜمِْزيِر َوإَْصٜم٤َممِ  َم سَمٞمَْع اخْلَْٛمِر َواعمَٞمْت٦َِم َواخْلِ ، وٕن اًمٜمجس حمرم ٗمؼ قمٚمٞمفُمتش َوَرؾُمقًَمُف طَمر 

                                                 

 -وٓ ٟمٔمر إمم ُمٜم٤مومٕمٝم٤م اعمذيمقرة ذم اخلقاص: ٕن شمٚمؽ اعمٜم٤مومع ٓ شمٚمح٘مٝم٤م سم٤مُٕمقال-  1

 - داوودأظمرضمف أسمق ش ٓ سَمٞمَع إِٓ ومِٞماَم مَتٚمِؽ»ُمرومققم٤ًم  قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده- حلدي٨م 2

 -  يم٠من يِمؽمي إب سمامل وًمده اًمّمٖمػم ًمف-3

ويٚمد وًمده٤م ومقًمد  اًمٜم٤مىم٦مأن شمٚمد هذه سمٞمع ٟمت٤مج اًمٜمت٤مج-- وهق يمٌٞمع اًمثٛمر واًمزرع ىمٌؾ فمٝمقره، و-  4

 -، وسمٞمع اًمٙمت٤مب ىمٌؾ مت٤مم ـمٌٕمفوًمده٤م ٟمت٤مج اًمٜمت٤مج

، وإن مل جيزه-- مل يّمح-5   -  وذم اًم٘مقل اًم٘مديؿ: يٙمقن اعمٌٞمع ُمقىمقوم٤ًم، وم٢من أضم٤مزه اعم٤مًمؽ ومٞمام سمٕمد-- صح 

 -، ويمذًمؽ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م(3.02)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 
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َم قَمغم ىَمقٍم أيَْمَؾ إِن  اهللَ إَِذا »طمرم سمٞمٕمف: ًم٘مقًمف ^:  --وُم٤م طمرم أيمٚمف ،إيمؾ طَمر 

 
ٍ
َم قَمَٚمٞمِٝمؿ صَمَٛمٜمَفُ َرء  -أظمرضمف أمحد وأسمق داوودش -- طَمر 

سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م يم٤مخلٛمر وضمٚمد ؾمقاء أُمٙمـ شمٓمٝمػمه٤م  ٟمج٦ًم قملم سمٞمعوقمدم صح٦م 

 ، وًمق يم٤من اًمٙمٚم٥م ُمٕمٚم اًم- (2)اًمٙمٚم٥مو (0)اًمنضملم٤مًمدم وه٤م يمأم ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػم ،اعمٞمت٦م

، يم٠من جيقز ٟم٘مؾ اًمٞمد قمـ اًمٜمجس سم٤مًمدراهؿ: (2.611)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ذمو

ُم٠ًمًم٦م اًمٜمزول ( درهؿ يمام ذم 0111سمـ) ي٘مقل: رومٕم٧م يدي قمـ هذا آظمتّم٤مص

 - (3) ]سمامل[ قمـ اًمقفم٤مئػ

درهؿ- ومٞم٘مقل  (011سمـ) أن ي٘مقل اعمًتحؼ ًمف: أؾم٘مٓم٧ُم طم٘مل ُمـ هذاوـمري٘مف: 

 اهـ سمتٍمف-أظمر: ىمٌٚم٧ُم- 

إُم٤م أن ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه٤م ـ يم٤مًمزيقت اعمتٜمج٦ًم ـ-- ـ يمام ذيمرٟم٤م ـ  واًمٕملم اعمتٜمج٦ًم

 ومال يّمح سمٞمٕمٝم٤م-

                                                 

سم٧م إمم اجلٞمؿ واًم٘م٤مف ومٞم٘م٤مل:  -0 سْمؾ، يمٚمٛم٦م أقمجٛمٞم٦م وأصٚمٝم٤م: هيملم ـ سم٤مًمٙم٤مف ـ ومٕمر  اًمنضملم: اًمز 

 (-0.273)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  هىملم أيْم٤ًم، وقمـ إصٛمٕمل: ٓ أدري يمٞمػ أىمقًمف وإٟمام أىمقل: روث-

ـِ اًْمَٙمْٚم٥ِم : »c- حلدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل 2 ـْ صَمَٛم ق داوود )أظمرضمف أسم شهَنَك َرؾُمقُل اهلل ^ قَم

 واًمؽمُمذي(-

ٕٟمف ُمـ أىم٤ًمم : سم٤معم٤مل عمـ هق ُمثٚمف أو ظمػم ُمٜمفسمحؾ اًمٜمزول قمـ اًمقفم٤مئػ  اًمِمٝم٤مب اًمرُمكمأومتك -  3

- ٕٟمف سم٤مخلٞم٤مر سمٞمٜمف وسملم همػمه :، ومٞمًتح٘مف اًمٜم٤مزل ويً٘مط طم٘مف وإن مل ي٘مرر اًمٜم٤مفمر اعمٜمزول ًمفاجلٕم٤مًم٦م

 سمتٍمف- (3.589 )طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م
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ـ يم٤معمٙم٤مصمرة ذم اعم٤مء اًمٕملم اعمتٜمج٦ًم ًمٙمـ سمٖمػم اًمٖمًؾ  وإُم٤م أن يٛمٙمـ شمٓمٝمػم

 اًم٘مٚمٞمؾ ـ-- ومال يّمح يمذًمؽ-

ومٞمّمح  --ـ يم٤مًمثقب اعمتٜمجسـ  سم٤مًمٖمًؾاعمتٜمج٦ًم  وإُم٤م أن يٛمٙمـ شمٓمٝمػم اًمٕملم

 -٤مهػمٓمٝمشمإلُمٙم٤من  :٤مسمٞمٕمٝم

 إُم٤م ًم٘مٚمتف يمحٌتل طمٜمٓم٦م، وٓ ذائف (ف١ٗ ِٕفمخ ال ِبيّمح سمٞمع ) (ٚال) 

يم٤مخلٜم٤مومس واًمٕم٘م٤مرب واحلٞم٤مت واًمديدان واًمٗم٠مر واًمٜمٛمؾ وؾم٤مئر أو خلًتٝم٤م 

ٓ ، ٤م ُمٜم٤مومع شم٤مومٝم٦مٕهن :اعمذيمقرة ذم اخلقاصوٓ ٟمٔمر إمم ُمٜم٤مومٕمٝم٤م ، احلنمات وٟمحقه٤م

 شمٚمح٘مٝم٤م سم٤مُٕمقال-

وٓ  اًمتل ٓ شمّمٚمح ًمالصٓمٞم٤مد وٓ اًم٘مت٤مل قمٚمٞمٝم٤مواًمٓمٞمقر اًم٤ًٌمع  :ُمٕمٜم٤مه٤م وذم

ٕٟمف ٓ  :ومال يّمح سمٞمٕمٝم٤م --وأؿم٤ٌمهٝم٤مب وهمراودب  وذئ٥موٟمٛمر يم٠مؾمد  شم١ميمؾ

 ُمٜمٗمٕم٦م ٓ ُم٤م٦م سمٞمع وأظمذ اعم٤مل ذم ُم٘م٤مسمٚم ،فٗمَ ُم٘م٤مسمؾ ؾَم  ُم٤ملٍ  ٕن ومٞمٝم٤م سمذَل و ،ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م

 -ـ سم٤مب أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾُم ومٞمف

 اٌفٙذ ٚاٌف١ً ٚاٌٙشح ٚاٌمشد ٚاٌؽبٚٚطث١ك ِغأٌخ 

 ،واًمٗمٞمؾ ًمٚم٘مت٤مل ،يم٤مًمٗمٝمد ًمٚمّمٞمد ُم٤م يٜمتٗمع سمف ُمـ اجلقارح وهمػمه٤مسمٞمع يّمح 

سمّمقشمف ًمأُلٟمس اًمٕمٜمدًمٞم٥م: ويمذا واًمٜمحؾ ًمٚمٕمًؾ، واًم٘مرد ًمٚمحراؾم٦م،  ،واهلرة ًمٚمٗم٠مرة

هؾ  --ًمٙمـ يرضمك أن يتٕمٚمؿد وَّم واًمًٌع اًمذي مل يُ ، ٚمقٟمفًمألٟمس سماًمٓم٤مووس: و
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ومل يرضمح  ،ومٞمف وضمٝم٤من طمٙم٤ممه٤م اعم٤موردي :ىم٤مل اًمٌٚم٘مٞمٜمل ؟يّمح سمٞمٕمف ىمٌؾ شمٕمٚمٛمف

 (2.612طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ، 2.01أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) -اجلقاز :وإرضمح ،ؿمٞمئ٤مً 

 اٌٙشح األ١ٍ٘خث١ك غأٌخ ِ

قمٞم٤مض قمـ  وٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض ، ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملجيقز سمٞمع اهلرة إهٚمٞم٦م

 c سمـ قمٌداهلل ضم٤مسمر ُمـ طمدي٨ماًمٜمٝمل قمـ صمٛمـ اهلرة ُم٤م ورد ُمـ ور، ٝمقاجلٛم

ِل  » :ىم٤مل ة ^َأن  اًمٜمٌ  ر 
ـِ اهْلِ ـْ صَمَٛم ، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ أظمرضمف أسمق داوود شهَنَك قَم

ٜم  »سمٚمٗمظ   ً إذ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م  ،يمام ىم٤مًمف اًم٘مٗم٤مل اًمقطمِمٞم٦ماهلرة ٛمحٛمقل قمغم وم شقراًم

، 3.65)روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم - اًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيفن أ، أو حمٛمقل قمغم اؾمتئٜم٤مس وٓ همػمه

 سمتٍمف (2.30أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 

*** 
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 ِغأٌخ اٌج١ك ثبٌزمغ١ػ

سم٠من يتؿ ومٞمف شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع ذم احل٤مل ُمع شم٠مضمٞمؾ ووم٤مء اًمثٛمـ إمم آضم٤مل ُمٕمٚمقُم٦م ذم 

 اعمًت٘مٌؾ-

سم٤مخلٞم٤مر سملم اًمنماء ٟم٘مدًا  اًم٤ٌمئعقمرض قمٚمٞمف يِمؽمي ؾمٞم٤مرة ُمثاًل-- أن وم٢مذا أراد 

يمؾ وذم  --ؿمٝمري٤مً  شم٘مًٞمٓم٤مً درهؿ ( 111-02)ـسموُم١مضماًل ، درهؿ (111-01)سمـ طم٤مًٓ 

  - ومٞم٘مقل اعمِمؽمي: ىمٌٚم٧م سم٤مًمت٘مًٞمط-ُمثاًل-درهؿ  0111ؿمٝمر: 

  -سمٞمع صحٞمح طمٙمؿ هذا اًمٌٞمع:

 األلــــ١بْ

 .  عني طاهزة1 .  عني متهجسة2 .  عني جنسة3

يّمح سمٞمٕمف 

 ُمٓمٚم٘م٤مً 

يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه 

 سمٖمػم اًمٖمًؾ

 "ُم٤مء ىمٚمٞمؾ"يمـ

ٓ يٛمٙمـ 

شمٓمٝمػمه 

 "زي٧م"يمـ

ٓ يّمح سمٞمٕمف 

 ُمٓمٚم٘م٤مً 

 "يمٚم٥م"يمـ

 ٓ يّمح سمٞمٕمف
 

 ٓ يّمح سمٞمٕمف

 

يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه 

 سم٤مًمٖمًؾ 

 "صمقب"يمـ

 يّمح سمٞمٕمف
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وىمٌؾ إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد، صمؿ   (0)ـ أصمٜم٤مء اعم٤ًموُم٦م سملم اعمت٤ٌميٕملموٓ ييُّ ذيمر اًمًٕمري

  قمٚمٞمف-ويٜمِمئ٤من اًمٕم٘مد ُمثاًل اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط  يتٗم٘م٤من ذم هن٤مي٦م اعم٤ًموُم٦م قمغم ؾمٕمر

 شم٘مًٞمٓم٤مً أن ي٘مقل اعمِمؽمي: ىمٌٚم٧م، دون أن ُيدد صٗم٦م اًمٌٞمع أهق طم٤مًٓ أو أُم٤م 

َم٤م يتٜم٩م ومٝمذا ٓيّمح، ًمٕمدم اؾمت٘مرار اًمثٛمـ ذم صقرة سمٞمع اًمٌمء اًمقاطمد سمًٕمريـ 

اعمٜمٝمل  ٦م ذم سمٞمٕمتلمسمٞمٕمقمٜمف اجلٝم٤مًم٦م ًم٘مٌقل اعمِمؽمي ىمٌقًٓ ُمٌٝماًم، وهذا يدظمؾ ذم قم٘مد 

 -قمٜمف ذقم٤مً 

 اٌمشثْٛث١ك ِغأٌخ 

سمقن رْ قمُ  ٤ًم:وي٘م٤مل أيْم ،سم٤من وأرسم٤منرْ وومٞمف ًمٖمت٤من قمُ  ،٦مسمر  ٕمَ ُمُ  ٦مأقمجٛمٞم يمٚمٛم٦م سمقن:رْ اًمٕمُ  

، ومٞمدومع إمم اًم٤ٌمئع ؾمٚمٕم٦مهق أن يِمؽمي اًمرضمؾ و ،اًمتًٚمٞمػ واًمت٘مديؿ :وأصٚمف، وأرسمقن

  -وإٓ ومٝم٦ٌم ،ًمتٙمقن ُمـ اًمثٛمـ إن ريض اًمًٚمٕم٦م، دراهؿ٦م اًمًٚمٕمُمـ صمٛمـ 

 :ومٞمف اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء: ث١ك اٌمشثْٛدىُ 

 سم٤مـمؾ: إٟمف سمٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء ـ احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ـ ىم٤مل مجٝمقراًم٘مقل إول: 

 وأسمق واًمٜم٤ًمئل أمحدأظمرضمف - ش٤منِ رسمَ اًمٕمُ  ٞمعِ ـ سمَ ك قمَ هَنَ  ^ ل  ٌِ اًمٜم   ن  أَ »ـًم :همػم صحٞمح

  ،وٕمٞمػ هق-- و-اعمقـم٠م، ذم عم٤مًمؽ وهق داوود

 ، : ًمٚمٖمررأُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾأظمذ سمقن ُمـ أظمذ اًمٕمروٕن 

  :ذـملم ُمٗمًديـ اًمٕم٘مد ذموٕن 

                                                 

 - أن يٕمرض اًم٤ٌمئع ؾمٚمٕم٦م سمثٛمـ ُم٤م ويٓمٚمٌٝم٤م اعم٤ًموم سمثٛمـ دوٟمف، وشمًٛمك اعماميم٦ًم :اعم٤ًموُم٦م- 0

 (65ص ’اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة)
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 -اًمًٚمٕم٦م إن مل يرَض  ذط اهل٦ٌم -0

 -سمت٘مدير أن ٓ يرىوذط رد اعمٌٞمع  -2

ذًمؽ  ىويرو ،أٟمف أضم٤مز هذا اًمٌٞمع cروي قمـ اسمـ قمٛمر  :اًم٘مقل اًمث٤مين

أي  :إمم اًم٘مقل سم٢مضم٤مزشمف وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾاإلُم٤مم وُم٤مل ، v قمـ قمٛمر أيْم٤مً 

طمدي٨م زيد سمـ  :ودًمٞمٚمف ،ـ يٕمٜمل أٟمف أضم٤مزه ـ vرء أىمدر أن أىمقل وهذا قمٛمر 

 قمٌد أظمرضمف شفُ ٚم  طَم ٠مَ ومَ  ٞمعِ اًمٌَ  ذِم  ٤منِ رسمَ اًمٕمُ  ـقمَ  ^ اهلل قُل ؾُم رَ  َؾ ئِ ؾُم » ىم٤مل v أؾمٚمؿ

، ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ 5.3434 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف) -- وهق وٕمٞمػ--اًمرزاق

 وٕمٞمػ-ه إسمراهٞمؿ سمـ أيب ُيٞمك، ذم إؾمٜم٤مد واحلدي٨م ُمرؾمؾ،سمتٍمف،  (3.039

، ًمتٙمقن اًمًٚمٕم٦م دراهؿ، ومٞمدومع إمم اًم٤ٌمئع ُمـ صمٛمـ ؾمٚمٕم٦من يِمؽمي اًمرضمؾ ُم٤م أأ

 رّد إًمٞمف ُم٤م دومٕمف-- ومج٤مئز- وإٓ ،ُمـ اًمثٛمـ إن ريض اًمًٚمٕم٦م

 ث١ك اٌؽذ١ٕخ ٚاٌمشؽخ ِغأٌخ

ٓ يّمح سمٞمع اعمجٝمقل، وُمٜمف: سمٞمع اًمٚمٌـ اعمِمقب سم٤معم٤مء-- ومٝمق سم٤مـمؾ وًمق 

ويمذًمؽ سمٞمع اًمٚمحؿ ُمع قمٔمٛمف،  :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ -جٝمؾ سم٤معم٘مّمقد ُمٜمفسم٤مًمدراهؿ: ًمٚم

قمغم سمٞمع اًمٚمٌـ  واًمٓمحٞمٜم٦م، واًم٘مِمٓم٦م، وٟمحق ذًمؽ-- ومٝمق سم٤مـمؾ وًمق سم٤مًمدراهؿ: ىمٞم٤مؾم٤مً 

-- اًمّمح٦م ذم ذًمؽ، وطمٞمٜمئذ يٗمرق سملم هذه واقمتٛمد اًمِمؼماُمٚمز اعمِمقب سم٤معم٤مء-

٤مت اًمٚمٌـ اعمذيمقرات وسملم اًمٚمٌـ اعمِمقب سم٤معم٤مء-- سم٠من اعم٤مء ًمٞمس ُمـ ضوري

اعمذيمقر، سمخالف اًمٕمٔمؿ وم٢مٟمف ُمـ ضوري٤مت اًمٚمحؿ، واًمِمػمج ُمـ ضوري٤مت 

 (2.592طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ) اًمٓمحٞمٜم٦م، واًمٚمٌـ ُمـ ضوري٤مت اًم٘مِمٓم٦م-
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سمام ًمزم  اًمتقًمٞم٦متجقز سمٞمٕمؽ اًمٌمء سمٛمثؾ اًمثٛمـ اًمذي اؿمؽميتف سمف، وم :اًمتقًمٞم٦م :ةٌ دَ ٤مئِ ومَ 

َل: ؿَ سمف اًمٌٞمع إن قُمٚمِ  َل: ، وم٢من زادت قمٚمٞمف-- ؾُمٛم  ُمراسمح٦م، وإن ٟم٘مّم٧م ُمٜمف-- ؾُمٛم 

 سمتٍمف (0.352ىمالئد اخلرائد )ووٞمٕم٦م- 

*** 
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 اًمزي٤مدة-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌشثب)

قَم٤ًم: قم٘مد قمغم قمقض خمّمقص، همػم ُمٕمٚمقم اًمتامصمؾ ذم ُمٕمٞم٤مر اًمنمع طم٤مًم٦م  َذْ

 -(0) ٤ماًمٕم٘مد، أو ُمع شم٠مظمػم ذم اًمٌدًملم أو أطمدمه

                                                 

 ذح اًمتٕمريػ: - 0

 هق اًمٜم٘مديـ واعمٓمٕمقم، ومال رسم٤م ذم همػممه٤م يم٤مًمٜمح٤مس واًم٘مٓمـ- قمقض خمّمقص:

 أو جمٝمقل اًمت٤ًموي ُمٕمف-يم٠من يٙمقن أطمد اًمٕمقولم ُمتٗم٤مواًل ُمع اًمٕمقض أظمر،  همػم ُمٕمٚمقم اًمتامصمؾ:

هق اًمٙمٞمؾ ذم اعمٙمٞمؾ، واًمقزن ذم اعمقزون، واًمٕمّد ذم اعمٕمدود، واًمذرع ذم اعمذروع، ذم ُمٕمٞم٤مر اًمنمع: 

 وزن اعمٙمٞمؾ أو يمٞمؾ اعمقزون ومٞمٙمقن جمٝمقل اًمتامصمؾ ذم ُمٕمٞم٤مر اًمنمع- ]سمِِخالِف[ 

 ٤ًم وإن شمٗم٤موت ذم اًمٙمٞمؾ-وم٤معمامصمٚم٦م شمٕمتؼم ذم اعمٙمٞمؾ يمٞماًل وإن شمٗم٤موت ذم اًمقزن، وذم اعمقزون وزٟم

ٞماًل أو ُمقزوٟم٤ًم هق اًمٕمرف، وم٘مد ويرى اًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ ـ شمٚمٛمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م ـ أن اعمٕمتؼم ذم يمقن اًمٌمء ُمٙم

 ٘مؾ ذم )طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ( قمٜمف أٟمف ىم٤مل: جيقز سمٞمع اًمدىمٞمؼ واؾمت٘مراوف وزٟم٤ًم إذا شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس ذًمؽ- ٟم

يم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر واًم٘مػماط واًمداٟمؼ واًم٘مٜمٓم٤مر  واًمقزنيم٤معمد واًمّم٤مع واحلٗمٜم٦م واًمقؾمؼ،  واًمٙمٞمؾ

 واًمرـمؾ واجلرام-

هق هم٤مًم٥م قم٤مدة أهؾ احلج٤مز ذم قمٝمد رؾمقل اهلل ^: ًمٔمٝمقر واعمٕمتؼم ذم يمقن اًمٌمء ُمٙمٞماًل أو ُمقزوٟم٤ًم 

ه، وُم٤م مل يٙمـ ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد أو يم٤من ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد ومل يٙمـ ذم احلج٤مز وضمرُمف  أٟمف اـم ٚمع قمغم ذًمؽ وأىمر 

 - يراقمك ومٞمف قم٤مدة سمٚمد اًمٌٞمع طم٤مًم٦م اًمٌٞمع، وم٢من يم٤من أيمؼم ُمٜمف ـ يم٤مجلقز واًمٌٞمض ـ-- وم٤مًمقزن-ـ يم٤مًمتٛمر ـ-

 اٌشثب

فـال ٠ذــً ث١ـك اٌــز٘ت    ،ٚاٌشثــب فـٟ اٌــز٘ت ٚاٌفعـخ ٚاٌّؽمِٛــبد  زٓ( )اٌّـ 

 ثبٌز٘ت ٚال اٌفعخ وزٌه ئال ِزّبثاًل ٔمذًا.

 ٚال ث١ك اٌٍذُ ثبٌذ١ٛاْ. ٚال ث١ك ِب اثزبلٗ دزٝ ٠مجعٗ.
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ٱ ٻ ٻ ٻ  : ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم :ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر طمرامطمٙمؿ اًمرسم٤م: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 -[275اًمٌ٘مرة:] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 -[276]اًمٌ٘مرة: ﴾ڎ ڈ ڌ ڌ ڎ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

يٛمحؼ اًمؼميم٦م ُمـ اًمٌٞمع اًمذي ومٞمف اًمرسم٤م وإن يم٤من اًمٕمدد ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: 

زائدًا، ًمٙمـ حمؼ اًمؼميم٦م يٗميض إمم اوٛمحالل اًمٕمدد ذم اًمدٟمٞم٤م، وإمم اوٛمحالل إضمر 

 (4.306)ومتح اًم٤ٌمري   أظمرة- ذم

                                                                                                                            

وٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع قمـ اًم٘م٤ميض طمًلم: ُم٤م هق ذم ضمرم اًمتٛمر ودوٟمف-- ومٝمق ُمٙمٞمؾ ـ 

 يم٤مًمٚمقزـ، وُم٤م هق ومقىمف ـ يم٤مجلقز واًمٌٞمض ـ-- ُمقزون--

 اعمديٜم٦م، واًمٞمامُم٦م، واًمٓم٤مئػ، وضمدة وظمٞمؼم، ويٜمٌع-: ُمٙم٦م، و"احلج٤مز"ىم٤مل اًمٌجػمُمل: اعمراد سمـ

وم٤معمٙمٞمؾ ٓ ي٤ٌمع سمٕمْمف سمٌٕمض وزٟم٤ًم، واعمقزون ٓ ي٤ٌمع سمٕمْمف سمٌٕمض يمٞماًل، وٓ يي ُمع آؾمتقاء ذم 

 اًمٙمٞمؾ اًمتٗم٤موُت وزٟم٤ًم، ويمذًمؽ ٓ يي ُمع آؾمتقاء ذم اًمقزن اًمتٗم٤موُت يمٞماًل-

ُمـ همػم  :ًمق سم٤مع ضُمزاوم٤ًم ]أي ُمث٤مًمف(قولم سمٕمد اًمٕم٘مد، )اطمؽمازًا قمام ًمق قمٚمؿ اًمتامصمؾ سملم اًمٕم طم٤مًم٦م اًمٕم٘مد:

ىمٛمح أظمرى وٓ ُيٕمٚمؿ ىمدرمه٤م-- ومٝمق قم٘مد  (يمقُم٦مُّمؼمة )ىمٛمح سم (يمقُم٦مُصؼمة )شم٘مدير سمٙمٞمؾ وٓ وزن[ 

رسمقي، وشمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمرسم٤م، طمتك ًمق يمٞمٚم٧م اًمٙمقُمت٤من سمٕمد اًمٕم٘مد وشمٌلم يمقهنام ُمتامصمٚمتلم: ٕن 

 ٘مد-اًمتامصمؾ يم٤من جمٝمقًٓ طم٤مًم٦م اًمٕم

( 01سمـ )ذه٥م : سم٠من يٌٞمع ص٤مع سمر سمّم٤مع سمر ُم١مضماًل، أو يٌٞمع ديٜم٤مر أو ُمع شم٠مظمػم ذم اًمٌدًملم أو أطمدمه٤م

ُم١مضماًل-- ومٚمٞمس ذًمؽ رسم٤م: ٟٓمتٗم٤مء ومْم٦م ُم٤م ًمق سم٤مع ص٤مقم٤ًم ُمـ سمر سمدرهؿ ]سمِِخالِف[ ُم١مضماًل، ومْم٦م دراهؿ 

 ،2.615ؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري )طم٤م: اًمٜم٘مدي٦م ذم اًمٜم٘مد، واعمٓمٕمقُمٞم٦م ذم اعمٓمٕمقم[- قمٚم٦م اًمرسم٤مقمٚم٦م اًمرسم٤م- ]

 ( سمتٍمف-75ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس
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 شمٕمٌدي ٓيٕم٘مؾ ُمٕمٜم٤مه، وقمٚم٦م اًمرسم٤م: اًمرسم٤م وحتريؿ

 -اًمٜم٘مدي٦م ذم اًمٜم٘مد -0

 -واعمٓمٕمقُمٞم٦م ذم اعمٓمٕمقم -2

: واؿمتامل ذائع آٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمٜم٤م قمغم حتريؿ اًمرسم٤م ُمِمٝمقر ُمذيمقر ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

 ،[060]اًمٜم٤ًمء:﴾ ۉ  ې ۅ ۅ ۉ﴿ يمام طمٙمك قمـ اًمٞمٝمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ىمد هن٤مهؿ قمـ اًمرسم٤م شمٕم٤ممم اهلل و ،ومٝمق ُمـ اًمنمائع اًم٘مديٛم٦م ،اًمتقراة ذمهُنقا قمٜمف  :أي

 -ومتٜم٤موًمقه وأظمذوه، واطمت٤مًمقا قمٚمٞمف سم٠مٟمقاع ُمـ احلٞمؾ وصٜمقف ُمـ اًمِمٌف

ـَ اهللُ : »^ىم٤مل اًمٜمٌل ىم٤مل:  v اهلل سمـ ُمًٕمقدقمـ قمٌدو سَم٤م  ًَمَٕم آيمَِؾ اًمر 

ِٝمْؿ قِمَ٘م٤مَب َُم٤م فمَ  ،(0)َوُُمقيمَِٚمُف َوؿَم٤مِهَدْيِف َويَم٤مشمٌَِفُ  ًِ َٟم٤م إِٓ َأطَمٚمُّقا سم٠َِمْٟمُٗم سَم٤م َواًمز  َٝمَر ذِم ىَمْقٍم اًمر 

 أظمرضمف أمحد- شاهلل قَمز  َوضَمؾ  

ٓ  يَم٤مَن قَم٤مىِم٦ٌَُم َأُْمِرِه إمَِم ىِمٚم ٦مٍ  َُم٤م»وقمٜمف أيْم٤ًم ُمرومققم٤ًم:  سَم٤م إِ ـْ اًمر  أظمرضمف  شَأطَمٌد َأيْمثََر ُِم

  -اسمـ ُم٤مضمف

ـْ َدٍم ومِٞمِف َرضُمٌؾ ىَم٤مئٌِؿ »ُمرومققم٤ًم:   vوقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب  َأشَمٞمْٜم٤َم قَمغَم هَنٍَر ُِم

ضُمُؾ اًم ِذي ذِم اًمٜم َٝمِر وَم٢مَِذا َأَراَد أَْن  ،َرضُمٌؾ سَملْمَ َيَدْيِف طِمَج٤مَرةٌ  ،قَمغَم َوؾَمِط اًمٜم َٝمرِ  وَم٠َمىْمٌََؾ اًمر 

                                                 

ًمٕمـ اعمًٚمؿ اعمٕملم طمرام سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم- وأُم٤م ًمٕمـ أصح٤مب اعمٕم٤ميص همػم اعمٕمٞمٜملم  شمٜمٌٞمف:- 0

 واعمٕمرووملم يم٘مقًمؽ: ًمٕمـ اهلل اًمقاصٚم٦م، ًمٕمـ اهلل آيمؾ اًمرسم٤م، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ومج٤مئز- 

٤ميص يمٛمجقد أو آيمؾ اًمرسم٤م-- ومٔمقاهر وأُم٤م ًمٕمـ اإلٟم٤ًمن سمٕمٞمٜمف َمـ اشمّمػ سمٌمء ُمـ اعمٕم

احلرُم٦م- وأُم٤م ًمٕمـ مجٞمع  :إمم حتريٛمف، واعمٕمتٛمد اإلُم٤مم اًمٖمزازمإطم٤مدي٨م أٟمف ًمٞمس سمحرام، وأؿم٤مر 

  (3.09)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  ومٙمٚمف ُمذُمقم-  --احلٞمقاٟم٤مت واجلامد
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ُه طَمٞم٨ُْم يَم٤منَ  ضُمُؾ سمَِحَجٍر ذِم ومِٞمِف وَمَرد  اَم ضَم٤مَء ًمِٞمَْخُرَج َرَُمك ذِم وَمَجَٕمَؾ يُمٚم   ،خَيُْرَج َرَُمك اًمر 

ضِمُع يَماَم يَم٤منَ  سَم٤م :َواًم ِذي َرَأْيتَُف ذِم اًمٜم َٝمرِ --- ومِٞمِف سمَِحَجٍر وَمػَمْ آيمُِٚمقا اًمر 
 -اًمٌخ٤مريأظمرضمف  ش(0)

ـْ » ^ىم٤مل ىم٤مل:  v أيب هريرةوقمـ  سَم٤م، وَمَٛم َي٠ْمِِت قَمغَم اًمٜم ٤مِس َزَُم٤مٌن َي٠ْميُمُٚمقَن اًمر 

ـْ هُم٤ٌَمِرهِ مَلْ َي٠ْميُمْٚمُف َأَص٤مسمَ   -أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وأسمق داوود شُف ُِم

آيمؾ اًمرسم٤م يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :ىم٤مل  cسمـ قم٤ٌمس اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اوروى 

 (8.213 ومتح اًم٤ٌمري)- جمٜمقٟم٤مً 

ؾمٛمٕمٜم٤م أٟمف ٓ ي٠مِت قمغم ص٤مطم٥م اًمرسم٤م أرسمٕمقن  :اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر ىم٤ملوروى قمٌد

 (4.305 ومتح اًم٤ٌمري)- ؾمٜم٦م طمتك يٛمحؼ

يمٜم٧م وأٟم٤م  :(اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر)جر اهلٞمتٛمل ذم وطمٙمك اًمِمٞمخ اسمـ طم

صٖمػم أشمٕم٤مهد ىمؼم واًمدي رمحف اهلل ًمٚم٘مراءة قمٚمٞمف ومخرضم٧م يقُم٤م سمٕمد صالة اًمّمٌح 

ومٚمام  ،سمؾ أفمـ أن ذًمؽ يم٤من ذم اًمٕمنم إظمػم سمؾ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،سمٖمٚمس ذم رُمْم٤من

وم٢مذا أٟم٤م  ،ضمٚم٧ًم قمغم ىمؼمه وىمرأت ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرآن ومل يٙمـ سم٤معم٘مؼمة أطمد همػمي

وهٙمذا سمّمقت أزقمجٜمل ُمـ ىمؼم  (آه آه آهـ )أؾمٛمع اًمت٠موه اًمٕمٔمٞمؿ وإٟملم اًمٗمٔمٞمع سم

وم٘مٓمٕم٧م اًم٘مراءة واؾمتٛمٕم٧م ومًٛمٕم٧م  ،ُمٌٜمل سم٤مًمٜمقرة واجلص ًمف سمٞم٤مض قمٔمٞمؿ

سمحٞم٨م  قمٔمٞمامً  وذًمؽ اًمرضمؾ اعمٕمذب يت٠موه شم٠موه٤مً  ،صقت ذًمؽ اًمٕمذاب ُمـ داظمٚمف

                                                 

ُمف احلج٤مرة: ٕن أصؾ اًمرسم٤م إٟمام قمقىم٥م آيمؾ اًمرسم٤م سم٤ًٌمطمتف ذم اًمٜمٝمر إمحر وإًم٘م٤م- ىم٤مل اسمـ هٌػمة: 0

جيري ذم اًمذه٥م، واًمذه٥م-- أمحر، وأُم٤م إًم٘م٤مم اعمَٚمؽ ًمف احلجر: وم٢مٟمف إؿم٤مرة إمم اٟمف ٓ يٖمٜمل قمٜمف ؿمٞمئ٤مً، 

 (0.445)ومتح اًم٤ٌمري - ويمذًمؽ اًمرسم٤م وم٢من ص٤مطمٌف يتخٞمؾ أن ُم٤مًمف يزداد واهلل ُمـ ورائف حَمََ٘مفُ 
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ومٚمام وىمع اإلؾمٗم٤مر ظمٗمل طمًف  ،ي٘مٚمؼ ؾمامقمف اًم٘مٚم٥م ويٗمزقمف وم٤مؾمتٛمٕم٧م إًمٞمف زُمٜم٤مً 

ومٛمر يب إٟم٤ًمن وم٘مٚم٧م ىمؼم ُمـ هذا؟ ىم٤مل: هذا ىمؼم ومالن ًمرضمؾ أدريمتف وأٟم٤م  ،قمٜمل

ويم٤من قمغم هم٤مي٦م ُمـ ُمالزُم٦م اعمًجد واًمّمٚمقات ذم أوىم٤مهت٤م واًمّمٛم٧م قمـ  ،صٖمػم

 اًمٙمالم -

عم٤م أقمٚمٛمف ُمـ أطمقال اخلػم  إُمر ضمداً  وهذا يمٚمف ؿم٤مهدشمف وقمرومتف ُمٜمف ومٙمؼم قمكم  

وم٠ًمًم٧م واؾمت٘مّمٞم٧م اًمذيـ يٓمٚمٕمقن  ،هب٤م ذم اًمٔم٤مهر ؽ اًمرضمؾ ُمتٚم٤ًٌمً اًمتل يم٤من ذًم

 اهـ- قمغم طم٘مٞم٘م٦م أطمقاًمف وم٠مظمؼموين أٟمف يم٤من ي٠ميمؾ اًمرسم٤م

*** 



 

 

﴿ ٘ٙ ﴾ 

 

  َأسثؼخ: ..اٌشثبألغب 

 ربا الفضلالقسم األول: 

 سمجٜمًف ُمع زي٤مدة ذم أطمد اًمٕمقولم- وهق سمٞمع اًمرسمقي

 لم سمر-سمديٜم٤مريـ أو سمٞمع ص٤مع سمر سمّم٤مقمذه٥م  سمٞمع ديٜم٤مر ث٤َمًُمُف:ُمِ 

 

 

 ربا اليدالقسم الثاني: 

-- دون أن يِمؽمط ذم ٟمٗمس اًمٕم٘مد ،(0)٦موهق سمٞمع ُم٤مل رسمقي سمآظمر ومٞمف ٟمٗمس اًمٕمٚم 

قمـ أطمدمه٤م ـ ىمٌض ذم ىمٌض اًمٌدًملم ـ أو  سم٤مًمٗمٕمؾ اًمت٠مضمٞمؾوًمٙمـ ُيّمؾ  ،اًمت٠مضمٞمؾ

 -ومٞمتٗمرىم٤من ىمٌؾ اًم٘مٌض ،جمٚمس اًمٕم٘مد

 ،طم٤مًٓ  درهؿ (0111) ـسمًمٕمٛمرو  ديٜم٤مر ذه٥م (011)أن يٌٞمع زيد  ُِمث٤َمًُمُف:

، ًمزيد اًمدراهؿشمًٚمٞمؿ  يتٗمرىم٤من ىمٌؾًمٙمٜمٝمام  ،ذم جمٚمس اًمٕم٘مد اًمدٟم٤مٟمػمٞمًتٚمؿ قمٛمرو وم

 -ُم١مضمالً  اًمدراهؿومٞمٙمقن ىمٌض 

                                                 

 (2.614)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ٓمٕمقم- : اًمٜم٘مدي٦م ذم اًمٜم٘مد، واعمٓمٕمقُمٞم٦م ذم اعمقمٚم٦م اًمرسم٤م- 0



 

 

﴿ ٘ٚ ﴾ 

 

 -ٓ يٙمقن إٓ ذم ُمتحد اجلٜمس-- رسم٤م اًمٗمْمؾ

 ومٞمٙمقٟم٤من ذم ُمتحد اجلٜمس وخمتٚمٗمف- رسم٤م اًمٞمد واًمٜمًٞمئ٦م--وأُم٤م 

 

 ربا الهسيئةالقسم الثالث: 

 -اًمٕم٘مدٟمٗمس ُمنموط ذم  أضمؾ ُم٤مل رسمقي سمآظمر ومٞمف ٟمٗمس اًمٕمٚم٦م إمموهق سمٞمع 

 ،ومْم٦م درهؿ (0111ًمٕمٛمرو سمـ ) ديٜم٤مر ذه٥م (011أن يٌٞمع زيد ) ُِمث٤َمًُمُف:

، ومٝمذا رسم٤م ًمزيد اًمدراهؿ وشم٠مضمٞمؾطم٤مًٓ  اًمدٟم٤مٟمػمىمٌض  --اًمٕم٘مدجمٚمس ذم  نويِمؽمـم٤م

 -ٟمًٞمئ٦م، وًمق ىمٌض اًمدراهؿ ذم جمٚمس اًمٕم٘مد ىمٌؾ اًمتٗمرق

 



 

 

﴿ ٘ٛ ﴾ 

 

 ربا القزضالقسم الزابع: 

 أن ي٘مؽمض ؿمخص ُم٤مًٓ أو ـمٕم٤مُم٤ًم  قمغم أن يرده سمٕمد ُمدة سمزي٤مدة- :وهق

ق رسم٤م: ٕن اًم٘مرض قم٘مد إروم٤مق وشمٕم٤مون، وم٢مذا ومٝم ضٟمٗمٕم٤ًم ًمٚمٛم٘مرِ  يمؾ ىمرض ضمرّ و

ًمٙمـ ٓ اؿمؽمـم٧م ومٞمف زي٤مدة ذم اًم٘مدر أو اًمّمٗم٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م-- ظمرج قمـ ُمْمققمف، 

 -ٕم٘مداًمذم ذًمؽ إٓ إذا ذط  اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُيرم قمٜمد

 ثٞم٤مبسمؾ جيري ذم همػمه٤م يم٤مًم ،رسم٤م اًم٘مرض سم٤مُٕمقال اًمرسمقي٦م ومح٥ًموٓ خيتص 

 -قمغم إوضمف وٟمحقه٤م واحلٞمقاٟم٤مت

 -ًمف صمقسملم  قمغم أن يرد أن ي٘مروف صمقسم٤مً  :ث٤َمًُمفُ ُمِ 

 - دراهؿ صحٞمح٦م 01دراهؿ ُمٙمنة سمنمط أن يرده٤م ًمف  01أو ي٘مروف 

 ديٜم٤مرًا- 02دٟم٤مٟمػم قمغم أن يرده٤م ًمف  01أو ي٘مروف 

 دٟم٤مٟمػم قمغم أن يرده٤م ًمف سمٌٚمد آظمر- 01٘مروف يأو 

 -ضم٤مز --أضمقد أو أيمثر أو سمٌٚمد آظمر ًمق أىمروف سمال ذط، ومرد  أُم٤م 

*** 



 

 

﴿ ٜ٘ ﴾ 

 

  :(فٟن )إٟمام يٙمق (ٚاٌشثب)

 .(ٚاٌفعخ اٌز٘ت) ومه٤م ،اًمٜم٘مديـ (0)

 -(اٌّؽمِٛبد) يٙمقن ذم يمذًمؽ (ٚ) (2)

 -- (0)٤مً يمؾ ُمٓمٕمقم يٓمٕمٛمف أدُمٞمقن هم٤مًمٌهق  :وو٤مسمط اعمٓمٕمقم اًمرسمقي

  -يم٤مًمؼم واًمِمٕمػم واًمذرة وٟمحقه٤م --(اىمتٞم٤مشم٤مً ) ؾمقاًء يم٤من

 -وٟمحقه٤م يم٤مًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واًمتلم --(شمٗمٙمٝم٤مً ) أو

 -٤موٟمحقه واًمزقمٗمران يم٤معمٚمح واًمزٟمجٌٞمؾ--  (شمداوي٤مً ) أو

 -ـ أي إسم٤مزير ـ -- يم٤مًمٗمٚمٗمؾ واًم٘مروم٦م وؾم٤مئر اًمتقاسمؾ(ُم٤م ي١ميمؾ ُمع همػمهأو )

ٱ ٻ ) يِمٛمؾ اًمتداوي سم٤معم٤مء اًمٕمذب، وهق رسمقي ُمٓمٕمقم، ىم٤مل شمٕم٤مممو

ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 -[249]اًمٌ٘مرة:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ

 -ٚمح، وم٢مٟمف ًمٞمس سمرسمقياعم٤مء اعم [سمخالف]

                                                 

]ؾمقاء همٚم٥م شمٜم٤مول أدُمل ًمف أو ٓ[،  ومٝمق رسمقي ُمٓمٚم٘م٤مً : أن اًمٌمء إن ووع ًممدُمٞملم-- واحل٤مصؾ - 0

وإن ووع ًمٚمٌٝم٤مئؿ-- ومٖمػم رسمقي ُمٓمٚم٘م٤ًم، وإن ووع هلام-- ومرسمقي إٓ أن يٖمٚم٥م شمٜم٤مول اًمٌٝم٤مئؿ ًمف أو 

ال رسم٤م وم --همٚم٥م شمٜم٤مول اًمٌٝم٤مئؿ ًمف ومٞمامخلٓمٞم٥م ورضمح اوهق ُم٤م اقمتٛمده اسمـ طمجر واًمرُمكم،  ختتص سمف-

 (066ص ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ،  2.617)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ًممدُمٞملم- ووعوإن 



 

 

﴿ ٙٓ ﴾ 

 

 وزٌه) سم٤مًمٗمْم٦م (اٌفعخ)ع ٞمسمُيؾ ( ٚال ،ثبٌز٘ت اٌز٘ت ث١ك ٠ذً فال)

 -طم٤مًٓ ُمت٘م٤مسمْم٤مً أي:  (ٔمذًا) -2و (ِزّبثاًل) أن يٙمقن -0 سمنمـملم: :(ئال

د اجلٜمس اًمرسمقي : واخلالص٦م صمالصم٦م ومٞمِمؽمط ومٞمف ]ذه٥م سمذه٥م[ يمـإذا احت 

 ذوط:

 - ٞماًل ذم اعمٙمٞمؾويمَ  ،ذم اعمقزون وزٟم٤مً  سمٞم٘ملماًمت٤ًموي  :: أي(0) ؾاًمتامصم -0

طم٤مًٓ ًمٞمس سم٠من يٙمقن  اًمٕم٘مدجمٚمس ذم أن يٙمقن اشمٗم٤مىمٝمؿ  :: أي(2)لاحلٚمق -2

وإن شم٘م٤مسمْم٤م ذم  ،-- ضًمتًٚمٞمؿ أطمد اًمٌدًملم ، ومٚمق ذـم٤م أضمالً ُم١مضمالً 

 اعمجٚمس-

ىمٌؾ  سم٤مًمٗمٕمؾأن ي٘مٌض يمؾٌّ ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ اًمٌدل ُمـ أظمر  :: أي(3)ضاًمت٘م٤مسم -3

 أضماًل-ذم جمٚمس اًمٕم٘مد وإن مل يِمؽمـم٤م  ،شم٘م٤مسمض-- ض شمٗمرىم٤م سمال ومٚمق ،اًمتٗمرق

، أُم٤م إذا [سمر سمؼم]أو  (4)[٥مذه٥م سمذهـ]يم إذا احتد اجلٜمس اًمثالصم٦م هذه اًمنموط

ومٞمِمؽمط احلٚمقل  [سمؼم [ أو ]ؿمٕمػمذه٥م سمٗمْم٦مـ]واحتد اًمٜمقع يماظمتٚمػ اجلٜمس 

 ؾمٞم٠مِت- واًمت٘م٤مسمض يمام 

                                                 

َه٥ِم إِٓ ُِمثاًل سمِِٛمثؾٍ »- ىم٤مل ^: 0 َه٥َم سم٤ِمًمذ   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-ش ٓ شَمٌِٞمُٕمقا اًمذ 

َٓ شَمٌِٞمُٕمقا ُِمٜمَٝم٤م هَم٤مئ٤ًٌِم سمِٜم٤َمضِمزٍ »- ىم٤مل ^: 2  هق احل٤مض[ واًمٜم٤مضمز:هق اعم١مضمؾ،  اًمٖم٤مئ٥م:] -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش َو

َه٥ِم ِرسم٤ًم إِٓ َه٤مء َوَه٤مء»- ىم٤مل ^: 3 َه٥ُم سم٤ِمًمذ   أظمرضمف اًمٌخ٤مري-ش اًمذ 

ش: 362ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسذح »اًمًٞمد حمٛمد سمـ أمحد اًمِم٤مـمري ذم إؾمت٤مذ - ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 4

أن هل٤م طمٙمؿ اًمٜم٘مديـ، ومٞمج٥م  وإوراق اعم٤مًمٞم٦م ـ أو اًمٕمٛمٚم٦م اًمقرىمٞم٦م اًمتل ٟمتٕم٤مُمؾ هب٤م اًمٞمقم ـ اًمتح٘مٞمؼ: 



 

 

﴿ ٙٔ ﴾ 

 

 ثبٌٙبرف ث١ك اٌز٘ت أٚ اٌفعخ ِغأٌخ

سمٞمع  هذاـ همػم ىمٌض أطمد اًمٌدًملم أو يمٚمٞمٝمام-- ُمسم٤مهل٤مشمػ  سمٞمع اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦م

 سم٤مـمؾ: ٕن اًمٜم٘مديـ ُمـ إُمقال اًمرسمقي٦م، وجي٥م ىمٌض اًمٌدًملم ذم جمٚمس اًمٕم٘مد-

 أُم٤م جمرد اًمققمد أو احلجز-- ومال يٕمدُّ ىمٌْم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم وٓ طمٙمٛمٞم٤ًم-

ويمذًمؽ ذاء احلكم ُمـ اًمّم٤مئغ سم٤مًمت٘مًٞمط-- ٓ جيقز: ًمٕمدم ايمتامل ىمٌض 

 -(033ص ’عمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسةا) اًمثٛمـ-

 ثبٌشثب غ١ش اٌّغ١ٍِّٓمبٍِخ  ِغأٌخ

 دمقز ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمرسم٤م، وٓ شمٕم٤مـمٞمف ُمٜمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم يم٤معمًٚمٛملم: ٕٟمف يمام ىمٞمؾ: مل ٓ

 -(059ص ’سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ) -ُيؾ ذم ذيٕم٦م ىمط

*** 

                                                                                                                            

- اهـ، وسم٤مإلو٤موم٦م ُمع اًمتامصمؾ ذم إوراق اًمٜم٘مدي٦م-- اًمتامصمؾ ومٞمٝم٤م، وضمٕمٚمقا يمؾ  قمٛمٚم٦ٍم ُمًت٘مٚم٦ٍم ضمٜم٤ًمً 

 احلٚمقل واًمت٘م٤مسمض ىمٌؾ اًمتٗمرق-

ن ـ قم٤مصٛم٦م إردن ذم  (جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزموذم ىمرار ) اعمٜمٕم٘مد ذم دورة ُم١ممتره اًمث٤مًم٨م سمٕمام 

م سمخّمقص أطمٙم٤مم اًمٕمٛمالت اًمقرىمٞم٦م: أهن٤م ٟم٘مقد اقمت٤ٌمري٦م ومٞمٝم٤م 0986)أيمتقسمر(  هـ،0417)صٗمر( 

وهل٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعم٘مررة ًمٚمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمـ طمٞم٨م أطمٙم٤مم اًمرسم٤م واًمزيم٤مة  ،صٗم٦م اًمثٛمٜمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م

َٚمؿو  ً   وؾم٤مئر أطمٙم٤مُمٝمام- اًم



 

 

﴿ ٕٙ ﴾ 

 

 ِغأٌخ ث١ك اٌّج١ك لجً لجعٗ

ـ وإن أذن اًم٤ٌمئع  ؾمقاء ـمٕم٤مم أو ٓ هؿمؽماُم٤م اأي:  (اثزبلٗ ِب ث١كح )يّم (ٚال)

حلدي٨م  --ي٘مٌض اعمِمؽمي اعمٌٞمَع ـطمتك ـ أي:  (٠مجعٗ دزٝ) وىمٌض اًمثٛمـ ـ

ـْ اسْمت٤َمَع ـَمَٕم٤مُمَ »ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل cقمٌداهلل سمـ قُمَٛمَر  -- وَماَل َيٌِْٕمُف طَمت ك ٤مً َُم

ٌ ٤مسٍ قمٌداهلل ىم٤مل  ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (0)شَيْ٘مٌَِْمفُ  ٥ُم  :c سمـ قَم ًَ  ُِمثَْٚمفُ  َوَأطْم
ٍ
ء ، يُمؾ  َرْ

 -ذم وامن همػمه، ومٚمٞمس ًمف أن يٌٞمٕمفوٕٟمف 

صمؿ يٌٞمٕمٝم٤م ـ وُمثٚمف يمذًمؽ أي ؾمٚمٕم٦م ـ  ُمـ طمٜمٓم٦م ٤مً ص٤مقمأن يِمؽمي زيد  :(ُِمث٤َمًُمفُ )

 -ويٌٓمؾ قم٘مد اًمٌٞمع ،٘مٌْمٝم٤م-- ومال يّمحأن ي ىمٌؾ

يٙمقن يمـ]إرض أو اًمدار[--  ٘مٌض همػم اعمٜم٘مقلومىمٌض يمؾ رء سمحًٌف و

 ٜمف اًم٤ٌمئع ُمٜمف ُمع شمًٚمٞمؿ اعمٗمت٤مح وإومراهمف ُمـ أُمتٕمتف-وأن يٛمٙم   ،سم٤مًمتخٚمٞم٦م

سمٜم٘مٚمف ُمـ حمٚمف إمم حمؾ يٙمقن  [--واًمٓمٕم٤مم يمـ]اًمًٞم٤مرة واحلٞمقان ىمٌض اعمٜم٘مقلو

اًمٌمَء  ْمع اًم٤ٌمئعُ يأو  ،اًمًٞم٤مرة ُمـ اعمٕمرض إمم حمؾ شمًٚمٞمٛمف ٠من خيرجيم ،آظمر

ـِ قُمَٛمرَ  ىم٤مل- اعمٜم٘مقَل سملم يدي اعمِمؽمي-  ^ اهلل٤مِن َرؾُمقِل يُمٜم ٤م ذِم َزُمَ : »c اسْم

                                                 

اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م » ، وذمشحتٗم٦م اعمحت٤مج»ٓيّمح سمٞمع اعمٌٞمع ىمٌؾ ىمٌْمف إمج٤مقم٤ًم ذم اًمٓمٕم٤مم يمام ذم  -0

قمـ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أن اعمحرم اعمٗمًد ًمٚمٌٞمع هق سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ـ اعم٠مظمقذ سمٓمريؼ اعمٕم٤موو٦م سم٤مًمٙمٞمؾ  شاًمٙمقيتٞم٦م

 اهـ سمتٍمف أو اًمقزن أو اًمٕمدد ـ دون همػمه ُمـ مجٞمع إؿمٞم٤مء: ًمٖمٚم٦ٌم شمٖمػم اًمٓمٕم٤مم دوٟمام ؾمقاه-

 ٚال ث١ك اٌٍذُ ثبٌذ١ٛاْ.، ٚال ث١ك ِب اثزبلٗ دزٝ ٠مجعٗ( )اٌّزٓ



 

 

﴿ ٖٙ ﴾ 

 

ـَ اعمََْٙم٤مِن اًم ِذي اسْمتَْٕمٜم٤َمُه ومِٞمِف، إمَِم  ـْ َي٠ْمُُمُرَٟم٤م سم٤ِمْٟمتَِ٘م٤مًمِِف ُِم َُمَٙم٤مٍن َٟمٌْت٤َمُع اًمٓم َٕم٤مَم، وَمٞمٌََْٕم٨ُم قَمَٚمٞمْٜم٤َم َُم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ شؾِمَقاُه، ىَمٌَْؾ َأْن َٟمٌِٞمَٕمفُ 

 ِغأٌخ ث١ك اٌٍذُ ثبٌذ١ٛاْ 

يمٌٞمع حلؿ  ُمـ ضمٜمًف ؾمقاء يم٤منٓمٚم٘م٤ًم ُم (0)(ثبٌذ١ٛاْ اٌٍذُ ث١ك) يّمح (ٚال)

سمٞمع حلؿ أو سمِم٤مة،  سم٘مريمٌٞمع حلؿ  وهمػمه يمقل٠مُم ؾمقاء ُمـ همػم ضمٜمًف ؿم٤مة سمِم٤مة،  أو

 سمحامر- سم٘مر

 -سمِم٤مةحلؿ ؾمٛمؽ سمٞمع أو طمل، سمًٛمؽ حلؿ ؾمٛمؽ وُمثٚمف ذم قمدم اًمّمح٦م: سمٞمع 

 واًمرئ٦م واًمٙمٚمٞم٦م واًمٓمح٤مل واًم٘مٚم٥م وإًمٞم٦م اًمِمحؿسمٞمع وُمثٚمف ذم قمدم اًمّمح٦م: 

 -سم٤مًمٌ٘مر اًمًٜم٤ممسمٞمع ُمثٚمف و ،ٖمٜمؿ٤مًمسم واًمٙمٌد

سمٞمع جيقز ٓ و ،خلروضمف قمـ يمقٟمف حلامً سمٕمد دسمٖمف:  وجيقز سمٞمع احلٞمقان سم٤مجلٚمد

  : ٕٟمف يٕمتؼم حلاًم-ىمٌؾ دسمٖمف احلٞمقان سم٤مجلٚمد

 ومٞمٝم٤مدضم٤مضم٦م سمدضم٤مضم٦م اًم سمٞمض سمٞمعجيقز ٓ و ،(2)سمدضم٤مضم٦م سمٞمض سمٞمعوجيقز 

 ومٞمٝم٤م دضم٤مضم٦مسمٞمع قز جي، ويمذًمؽ ٓ سمدضم٤مضم٦م (3)سمٞمض ومٞمٝم٤م دضم٤مضم٦م سمٞمعٓ و، سمٞمض

 - ـ سمٛمثٚمٝم٤م ًمٌـ ؿم٤مة ومٞمٝم٤م سمٞمعـ: يمـ  سمٞمض ومٞمٝم٤م سمدضم٤مضم٦م سمٞمض

                                                 

ـْ سَمٞمْ » v- قمـ  ؾمٛمرة ]سمـ ضمٜمدب[ 0 ِل  ^ هَنَك قَم ٤مِة سم٤مًمٚم ْحؿِ َأن  اًمٜمٌ  أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  شِع اًمِم 

ـْ سَمٞمِْع »وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل ُمرؾماًل:  -واًمٌٞمٝم٘مل وصحح إؾمٜم٤مده اعمًتدرك َأٟم ُف ^ هَنَك قَم

 وقمْمده ُمراؾمٞمؾ وآصم٤مر وقمٛمؾ أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م-ش اًمٚم ْحِؿ سم٤ِمحْلََٞمَقانِ 

 -  ـ يمام جيقز سمٞمع ًمٌـ سمِم٤مة ـ2

 ـ ٥مشمّمٚم   يم٠منـ  أيمٚمف ٘مّمديُ وهذا اًمٌٞمض -  3
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 ثبٌذ١ٛاْ اٌذ١ٛاْ ث١ك ِغأٌخ

 ٓ، أم ؿم٤مة سمِم٤مة[يمٌٞمع ] ضمٜمًف ُمـ يم٤من ؾمقاءً ُمٓمٚم٘م٤ًم  نسم٤محلٞمقا احلٞمقان سمٞمع جيقز

ٕن احلٞمقان : [سمٌٕمػم سمٕمػميـ يمٌٞمع] شمٗم٤موال أو ،[سمٌٕمػم سمٕمػمٌٞمع يم] شم٤ًموي٤م وؾمقاءً 

 -ل رسمقي: ٕٟمف همػم ُمٓمٕمقم قمغم طم٤مًمف وهٞمئتفًمٞمس سمام

 سمٞمٕم٧م إذا "ًمٌـ ضقمٝم٤م ذم ؿم٤مة"ـيم اًمرسم٤م ومٞمف ُم٤م قمغم احلٞمقان يِمتٛمؾ مل إذا هذا

يمٗم٤مي٦م ) اًمتحريؿ- :إصح :وضمٝم٤من ذًمؽ ضمقاز وذم ،"ًمٌـ ضقمٝم٤م ذم ؿم٤مة"ـسم

 سمتٍمف   (291ص ’إظمٞم٤مر

 اٌٍذُ ثبٌٍذُ ث١ك ِغأٌخ

 سمٕمض اًمٚمحؿ سمٞمع -- ضم٤مز[سمٚمحؿ ؿم٤مةيم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜمس واطمد ]يمـ: حلؿ ؿم٤مة إن 

 -ٌسـسمنمط إذا يواًمتامصمؾ واحلٚمقل واًمت٘م٤مسمض  :سمنمط ،سمٌٕمض

 -٥م سمٞم٤مسمسـمْ رَ  سمٞمع ٥م وٓـمْ ٥م سمرَ ـمْ رَ  ال جيقز سمٞمعوم

ضم٤مز اًمتٗم٤موؾ  --ـ ُمثاًل ـ [حلؿ و٠من سمٚمحؿ سم٘مر: يمـ]إن اظمتٚمػ اجلٜمس أُم٤م 

 -سمتٍمف (3.72اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل  ،اعمجٛمقع) واؿمؽمط احلٚمقل واًمت٘م٤مسمض-

 -ُمتٗم٤موالً  ِمحؿسمٞمع حلؿ سمأو ٙمٌد سمسمٞمع حلؿ جيقز و

ومال ي٤ٌمع سمٕمض ُمٜمٝم٤م ـمٌخ٤ًم أو ىمٚمٞم٤ًم أو ؿمٞم ٤ًم-- وٓ شمٙمٗمل َم٤مصمٚم٦م ُم٤م أصمرت ومٞمف اًمٜم٤مر 

يم٤مًمٕمٚمؿ  سم٤مًمتامصمؾ٤مجلٝمؾ وم ،ًمٚمجٝمؾ سم٤معمامصمٚم٦م سم٤مظمتالف شم٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م :سمٛمثٚمف

 -سم٤مًمتٗم٤موؾ
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 اٌمغً ٚاٌغّٓ ث١ك ِغأٌخ

ًمٙمـ ومٞم٤ٌمع سمٛمثٚمف  --يٛمٞمز هب٤م قمـ اًمِمٛمع ـيم٤مًمٕمًؾ ـ  (0)سم٤مًمٜم٤مر ٓ يي شم٠مصمػم متٞمٞمزٍ 

 -ٗمّمؾ ؿمٛمٕمف سم٤مًمٜم٤مرسم سمٕمد اًمتٛمٞمٞمز

يم٤مًمٕمٚمؿ  سم٤مًمتامصمؾ٤مجلٝمؾ وم ،جٝمؾ سم٤معمامصمٚم٦مًمٚم :ومال جيقز ذًمؽ --أُم٤م ىمٌؾ اًمتٛمٞمٞمز

  -سم٤مًمتٗم٤موؾ

 -(2)سمّم٤مٍف  سمٞمع اًمٕمًؾ سمِمٛمٕمف وٓ ،وٓ جيقز سمٞمع اًمٕمًؾ سمِمٛمٕمف سمٛمثٚمف

ًمٙمـ سمٛمثٚمف اًمًٛمـ ومٞم٤ٌمع قمـ اًمٚمٌـ  سم٤مًمٜم٤مر ٓ يي شم٠مصمػم متٞمٞمزٍ واًمًٛمـ يمذًمؽ 

جٝمؾ ًمٚم :ومال جيقز ذًمؽ --ىمٌؾ اًمتٛمٞمٞمز ، سمخالفسم٤مًمٜم٤مر اًمٚمٌـ قمٜمفٗمّمؾ سم سمٕمد اًمتٛمٞمٞمز

 -سم٤معمامصمٚم٦م

*** 

                                                 

 ( 4.69)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  -  ٕن ٟم٤مر اًمتٛمٞمٞمز ٟم٤مر ًمٓمٞمٗم٦م هم٤مًم٤ًٌم وحمت٤مج إًمٞمٝم٤م-0

 -  أي: ٓ جيقز سمٞمع قمًؾ ؿمٛمع سمٕمًؾ ؿمٛمع ُمثٚمف، وٓ سمٞمع قمًؾ ؿمٛمع سمٕمًؾ ص٤مٍف 2
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  ،ٔمذًا ِزفبظاًل ثبٌفعخ اٌز٘ت ث١ك ٠ٚجٛص)اٌّزٓ( 

  ،ٔمذًا ِزّبثاًل ئال ثّثٍٗ ِٕٙب اٌجٕظ ث١ك ٠جٛص ال اٌّؽمِٛبد ٚوزٌه

 . ٔمذًا ِزفبظاًل ثغ١شٖ ِٕٙب اٌجٕظ ث١ك ٠ٚجٛص

 .اٌغشس ث١ك ٠جٛص ٚال

  (ٔمذًا ِزفبظاًل ثبٌفعخ اٌز٘ت ث١ك ٠ٚجٛص)

سمج٤مُمع  ٗمْم٦م[٤مًمذه٥م سماًم]ذم  احتدت اًمٕمٚم٦مًمٙمـ  إذا اظمتٚمػ اجلٜمسأٟمف  :سمٛمٕمٜمك

  ومٞمف ذـم٤من: يٚمزمٞمجقز قمدم اًمتامصمؾ ًمٙمـ وم ومٞمٝمام، اًمٜم٘مدي٦مقِمٚم ٦ِم 

 اًمت٘م٤مسمض-- 2   -احلٚمقل- 0

 ضمرام ومْم٦م ومٞمِمؽمط: 211ضمرام ذه٥م سمـ 01سم٠من يِمؽمي 

 يذيمر ومٞمف اًمت٠مضمٞمؾ- ذم ٟمص اًمٕم٘مد-- ومالاحلٚمقل - 0

 - اًمت٘م٤مسمض سم٤مًمٗمٕمؾ-- ومال يتٗمرىم٤من ىمٌؾ اًم٘مٌض- 2

د اجلٜمس إذا (٠جٛص ال)ـوم --(اٌّؽمِٛبد) ذم ٟمٗمس احلٙمؿ (ٚوزٌه)  احت 

  :سمنمـملم (ئال ثّثٍٗ ِٕٙب اٌجٕظ ث١ك)ـسمأن ي٘مقم  [(0)رمتر سمتٛميمـ]

  (ِزّبثاًل) أن يٙمقن  .ٔ

 -طم٤مًٓ ُمت٘م٤مسمْم٤مً أي:  (ٔمذًا)أن يٙمقن . ٕ

                                                 

قمؼمة سم٤مظمتالف - اًمتٛمر يمٚمف-- ضمٜمس، وإن اظمتٚمػ أٟمقاقمف وسمالده، واًمؼم ُمثٚمف، واًمذرة يمذًمؽ، وٓ  0

ومحٞمٜمئذ ًمق سم٤مع مخ٦ًم ُمٙم٤ميٞمؾ ذرة محراء سمخٛم٦ًم سمٞمْم٤مء إمم أضمؾ-- مل يّمح: إذ اًمنمط ومٞمام إذا  ،إًمقان

 (061ص  ’)سمٖمٞم٦م اعمًؽمؿمديـ اشمٗمؼ اجلٜمس-- احلٚمقل واًمت٘م٤مسمض واعمامصمٚم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم- 
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 وم٘مد وىمع ذم اًمرسم٤م- يـ اًمنمـملمهذإطمدى  اظمتؾ٢مذا وم

وشمٚمؽ اًمرـمقسم٤مت اًمتل هل ومٞمف  ،ٕٟمف ضم٤مف :سمٞمع اًمزيتقن سم٤مًمزيتقن ضم٤مئزوُمثٚمف 

 -- ىم٤مًمف اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم-ام هل اًمزي٧م وٓ ُم٤مئٞم٦م ومٞمفإٟم

 -ٓ ي٤ٌمع سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض-- رـم٥م ٓ يتتٛمريمذًمؽ قمٜم٥م ٓ يتزسم٥م وو

زي٧م ؾمٛمًؿ سمزي٧م  وأ ،ىمٛمح سمؼمـ]يمقمٜمد اظمتالف اجلٜمس واحت٤مد اًمٕمٚم٦م  (ٚ)

ٙمام ذيمر وم[-- أو ذه٥م سمٗمْم٦م ،ظمؾ قمٜم٥م سمخؾ متر وأ ،ًمٌـ سم٘مر سمٚمٌـ إسمؾ وأ ،زيتقن

ًمٙمـ  ،مت٤مصمؾ أي: سمال (ِزفبظاًل) وًمق (ثغ١شٖ ِٕٙب جٕظاٌ ث١ك ٠جٛص)ؾم٤مسم٘م٤ًم 

 طم٤مًٓ ُمت٘م٤مسمْم٤ًم-أي:  (ٔمذًا) يِمؽمط أن يٙمقن

ىمٛمح ـ]يمٜم٘مد سمٞمع ُمٓمٕمقم سمذم يمام قمٜمد اظمتالف اجلٜمس واظمتالف اًمٕمٚم٦م أُم٤م و

 ُمتٗم٤موالً همػم ُمتامصمؾ وٓ طم٤مل وٓ ُمت٘م٤مسمض، سمٛمٕمٜمك: جيقز ٞمجقز ومسمٗمْم٦م[-- 

 -ت٘م٤مسمضُم وهمػم وُم١مضمالً 

سمال وٓ ومْم٦م سمٕمْمف سمٌٕمض  ٛمٓمٕمقم وٓ ذه٥مسمُم٤م ًمٞمس  ٞمع يمؾ  سم جيقزيمذًمؽ و

 [-ؾمٞم٤مرة سمًٞم٤مرةو ،ص٤مسمقن سمّم٤مسمقنيمـ] مت٤مصمؾ وٓ طمٚمقل وٓ شم٘م٤مسمض

 ٠زشرت دبي اٌزؼبلذ اٌشثٛٞ: ِب 

ُمٜمٝمام ُم٤م دومٕمف ًممظمر، صمؿ يٕمقدان إمم اًمتٕم٤مىمد ُمـ  ومٞمًؽمد يمؾٌّ  ،سمٓمالن اًمٕم٘مد

 ضمديد، وإٓ وىمٕم٤م ذم اإلصمؿ-
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 اٌغشس ث١ك

 -اًمٌٞمع اعمِمتٛمؾ قمغم اًمٖمررأي:  (اٌغشس ث١ك ص٠جٛ ٚال)

 ًمٖم٦م: اخلٓمر- (اٌغشس)و

د سملم أُمريـ أهمٚمٌٝمام أظمقومٝمام-٤م اٟمٓمقت قمٜم  وذقم٤ًم: ُم  ٤م قم٤مىمٌتف، أو ُم٤م شمرد 

 اٌغشسث١ك ِٓ صٛس 

، أو سمٕمتؽ ؿم٤مه ُمـ ٘مقل: سمٕمتؽ أطمد اًمثقسملمييم٠من  ،واعمٌٝمؿ اعمجٝمقلسمٞمع 

  -ؿمٞم٤مهل

اًمٓم٤مئر أو سمٕمتؽ ، أسمؼ اًمٕمٌد سمٕمتؽ ي٘مقل:يم٠من ، وسمٞمع همػم اعم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمف

اًمِم٤مة سمٕمتؽ اجلٛمؾ اًمِم٤مرد، أو سمٕمتؽ  و، أ(0)د اًمٕمقد إمم حمٚمفوإن شمٕمق  ذم اهلقاء 

 -اعمٖمّمقسم٦م، أو سمٕمتؽ اًمًٛمؽ ذم اًمٌحر

 سمٕمتؽ ُم٤م ذم هذا اجلراب، أو سمٕمتؽ ُم٤م ذم يمٛمل، أو يم٠من ي٘مقل: ،(2)اًمٖم٤مئ٥مسمٞمع و

 ُم٤م ذم سمٞمتل- سمٕمتؽ

هذه سمٕمتؽ ُم٤م حتٛمٚمف أو  ،حتٛمٚمف هذه اًمداسم٦مُم٤م سمٕمتؽ  ٘مقل:، يم٠من ياعمٕمدومسمٞمع و

 -اًمتل مل ختٚمؼُمـ اًمثامر  إؿمج٤مر

                                                 

 -ٕٟمف ٓ يقصمؼ سمف ًمٕمدم قم٘مٚمف-  1

وًمق يم٤من طم٤مضًا ذم جمٚمس اًمٌٞمع،  ،أو أطمدمه٤م صمٛمٜم٤ًم أو ُمثٛمٜم٤مً : هق ُم٤م مل يره اعمتٕم٤مىمدان سمٞمع اًمٖم٤مئ٥م-  2

 (3.406)هن٤مي٦م اعمحت٤مج - وسم٤مًمٖم٤م ذم وصٗمف أو ؾمٛمٕمف سمٓمريؼ اًمتقاشمر
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، ومّم٤مطمٌف إُم٤م أن يرسمح اًمٙمثػم سمدون ( اعمِمٝمقرةاًمٞم٤مٟمّمٞم٥مويدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م )

اًمذي طمرُمف اهلل ذم يمت٤مسمف  (0)ُم٘م٤مسمؾ أو يًٚم٥م ُم٤مًمف سمدون ُم٘م٤مسمؾ، وهق ُمـ اعمٞمن

 اًمٕمزيز-

ك قمـ سمٞمع اًمٖمرر أصؾ ُمـ أصقل اًمنمع يدظمؾ حتتف اًمٜمٝم :اًمٜمقوياإلُم٤مم ىم٤مل 

 ، ويًتثٜمك ُمـ سمٞمع اًمٖمرر أُمران-ُم٤ًمئؾ يمثػمة ضمداً 

اًمٚمٌـ ذم يمٌٞمع سمحٞم٨م ًمق أومرد مل يّمح سمٞمٕمف،  ُم٤م يدظمؾ ذم اعمٌٞمع شمٌٕم٤مً  :أطمدمه٤م

 -ٚمداسم٦مًم شمٌٕم٤مً  يعاًم

يم٤مجل٦ٌم  ُم٤م حل٘م٤مرشمف، أو ًمٚمٛمِم٘م٦م ذم متٞمٞمزهإ، قم٤مدةً  ُم٤م يت٤ًمُمح سمٛمثٚمف :واًمث٤مٟمك

 سمتٍمف (4.357ومتح اًم٤ٌمري )اهـ  -حِمقة ىمٓمٜم٤مً اعم

ث١ك ) ًمؽويمذ (ث١ك اٌٍذُ ثبٌذ١ٛاْ) ًمؽويمذ (ث١ك ِب اثزبلُٗم٠ًمًم٦م ) :فٌ ٞمْ ٌِ ٜمْ شمَ 

 -٤مئؾ اًمرسم٤م وهذه ًمٞم٧ًم ُمٜمٝم٤م: ٕن اًم٘مّمد سمٞم٤من ُمًدظمٞمٚم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب (اٌغشس

*** 

                                                 

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ) -وهق يمؾ ًمٕم٥م شمردد سملم اًمٖمٜمؿ واًمٖمرم ،هق ًمٕم٥م اًم٘مامر: اعمٞمن-  0

4.086) 
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 ـــبلــٍــــخ اٌـــشثــــ

 

 الهقدية واملطعومية

 . ئرا اخزٍف اٌجٕظٕ
 

 ذذ اٌجٕظ. ئرا ارٔ
 

ذه٥م سمذه٥م . أرز 

 سم٠مرز

 

 مت٤مصمؾ-  0

 طمٚمقل- 2

 شم٘م٤مسمض-  3

 * ٔمذ ثٕمذ 
 ّـؼَٛث ِـؼَٛ *

 

 * ِـؼــَٛ ثٕمـذ

 متر سم٠مرز )أو(ذه٥م سمٗمْم٦م 

 متر سمذه٥م)أو( ىمٛمح سمٗمْم٦م 

 

 طمٚمقل-  0

 

 شم٘م٤مسمض-  2

 

 ٓ يِمؽمط رء
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 -هق اؾمؿ ُمـ آظمتٞم٤مر :(اٌخ١بس)

 ٕم٘مد وومًخف-ـمٚم٥م ظمػم إُمريـ ُمـ إُمْم٤مء اًموهق: 

 :أٟمقاعوًمف صمالصم٦م 

  :خ١بس اٌّجٍظإٌٛع األٚي 

٤مِن سم٤ِمخِلٞم٤َمِر ٞم ٕمَ اًمٌَ : »^ اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل vقمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام  إَْصُؾ ومِٞمِف:

ىَم٤م ْ َيتََٗمر  َؼ سَمَريَم٦ُم سَمٞمِْٕمٝمِ  ،(0)وَم٢مِْن َصَدىَم٤م َوسَمٞم ٜم٤َم سُمقِرَك ذِم سَمٞمِْٕمِٝماَم ، َُم٤م مَل  (2)شاَم َوإِْن يَمَذسَم٤م َويَمتاََم حُمِ

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-

                                                 

َ  :أي-   1 ذم  َق دَ سمٞم٤مٟمف ُمـ قمٞم٥م وٟمحقه ذم اًمًٚمٕم٦م واًمثٛمـ وَص يمؾ واطمد ًمّم٤مطمٌف ُم٤م ُيت٤مج إمم  سملم 

 (01.071ذح ُمًٚمؿ ) - ذًمؽ وذم آظم٤ٌمر سم٤مًمثٛمـ وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمقولم

 (01.071ذح ُمًٚمؿ ) - ذه٧ٌم سمريمتف وهل زي٤مدشمف وٟمامؤه ي:أ (حم٘م٧م سمريم٦م سمٞمٕمٝمام)-   2

 ١بساٌخ

 ٚاٌّزجب٠مبْ ثبٌخ١بس ِب ٌُ ٠زفشلب،  )اٌّزٓ( 

 ٌّٚٙب أْ ٠شزشؼب اٌخ١بس ئٌٝ ثالثخ أ٠بَ.

 ٚئرا ٚجذ ثبٌّج١ك ل١ت.. فٍٍّشزشٞ سدٖ.
 

 أٔٛاق اٌخ١بس

 ظمٞم٤مر اعمجٚمس- 0 ظمٞم٤مر اًمنمط - 2 ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م - 3
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اؿْمؽَمَى  إَِذا cقمٌداهلل سمـ قُمَٛمَر يَم٤مَن : (c)ُمقمم اسمـ قمٛمر  ىم٤مل ٟم٤مومع

 اًمٌخ٤مري- أظمرضمف -وَم٤مَرَق َص٤مطِمٌَفُ  --ؿَمٞمْئ٤ًم ُيْٕمِجٌُفُ 

 ُمـ ظمٞم٤مر اعمجٚمسهلام  :أي (ثبٌخ١بس) اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي :أي (ٚاٌّزجب٠مبْ)

 وُم٤م مل ،قمـ جمٚمس اًمٕم٘مد انشمٗمرق إسمد (٠زفشلب ٌُ ِب) ومًخف وأإُمْم٤مء اًمٌٞمع 

 -خيت٤مرا ًمزوم اًمٕم٘مد

ومٝمام قمغم  --ومٚمق ىم٤مُم٤م ذم ذًمؽ اعمجٚمس ُمدة ُمتٓم٤موًم٦م أو ىم٤مُم٤م ومت٤مؿمٞم٤م ُمراطمؾ

 -قمغم اًمّمحٞمح اًمذي ىمٓمع سمف اجلٛمٝمقر اخلٞم٤مر

 ،ؾم٘مط طم٘مف ُمـ اخلٞم٤مر وسم٘مل احلؼ ومٞمف ًممظمر اًمٕم٘مد-- ًمق اظمت٤مر أطمدمه٤م ًمزومو

 اًمٌٞمع- وًمزموم٢من شمٗمرىم٤م-- اٟم٘مٓمع اخلٞم٤مر 
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  ْثأدذ أِش٠ٓ: ٠ٕمـغ خ١بس اٌّجٍظ ٠زٍخض ِٓ رٌه أ 

 -(2) اً واظمتٞم٤مر (0)سم٤مٕسمدان قمروم٤مً  اعمت٤ٌميٕم٤من أن يتٗمرق -0

 سمخروج أطمدمه٤م ُمٜمف- اًمتٗمرق ومٞمٙمقن --٢مذا يم٤مٟم٤م ذم حمؾ صٖمػموم

سم٤مٟٓمت٘م٤مل ُمـ ُمقوع إمم ُمقوع آظمر اًمتٗمرق ومٞمٙمقن  --وإذا يم٤مٟم٤م ذم حمؾ  يمٌػم

ُمٙمت٥م اًمٌٞمع إمم ؾم٤مطم٦م إمم اًمّمحـ أو ُمـ  اًمٌٞم٧م]يم٠من يٜمت٘مؾ أطمدمه٤م ُمـ 

 اعمٕمرض[-

سم٠من يقزم  اًمتٗمرق ومٞمٙمقن  --أو صحراء وإذا يم٤مٟم٤م ذم ؾمقق أو ؿم٤مرع أو ؾم٤مطم٦م

 -ىمٚمٞماًل ـ يمثالث ظمٓمقات ـأطمدمه٤م فمٝمره ًممظمر ويٛمٌم 

أُم٤م ًمق ىم٤مُم٤م ومت٤مؿمٞم٤م ُمٕم٤ًم أو ـم٤مل ُمٙمثٝمام-- دام ظمٞم٤مرمه٤م، وإن أقمرو٤م قمام يتٕمٚمؼ 

 -قمغم صمالصم٦م أي٤مم زادت اعمدةأو  سم٤مًمٕم٘مد

  -ًمزوم اًمٕم٘مدأو أطمدمه٤م أن خيت٤مر اعمت٤ٌميٕم٤من  -2

 -- ؾم٘مط طمؼ  قمٛمرو ًمزوُمفومل خيؽم  ،٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: أظمت٤مر ًمزوم اًمٕم٘مديم٠من ي

 - ًمٕمٛمروُمـ اخلٞم٤مر، وسم٘مل احلؼ  زيد

*** 

                                                 

)طم٤مؿمٞم٦م  - ومٞمف إمم اًمٕمرفرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف: ٕن ُم٤م ًمٞمس ًمف طمد ذم اًمٚمٖم٦م وٓ ذم اًمنمع-- يرضمع -   1

 (2.607اًمٌٞمجقري 

-- ٓ يٜم٘مٓمع سمف اخلٞم٤مر، يم٠من ُم٤مت اًمتٗمرق سم٤معمقت، ويٜم٘مٓمع سمف اخلٞم٤مر --ٗمرىم٤مً شم ذم اًمٕمرف ٕمدُّ يومام -  2

اخلٞم٤مر ًمٚمقرصم٦م- ويمذًمؽ ٓ يٜم٘مٓمع اخلٞم٤مر سم٤مجلٜمقن-- ومٞمٜمت٘مؾ اخلٞم٤مر ًمقًمٞمف-  وٓ  ومٞمٜمت٘مؾأطمدمه٤م أو يمالمه٤م 

 ( سمتٍمف-2.607)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ُمٙمره٤ًم- يٜم٘مٓمع اخلٞم٤مر يمذًمؽ سم٤مًمتٗمرق 
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  :ٟٔخ١بس اٌششؽإٌٛع اٌثب. 

ِل   َذيَمرَ  (0)َأن  َرضُمالً » cقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر  إَْصُؾ ومِٞمِف: َأٟم ُف خُيَْدُع  ^ًمِٚمٜمٌ 

 -ديٕم٦ماخلالسَم٦م: واخلِ  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش  ظِمالسَم٦مَ ٓ :إَِذا سَم٤مَيْٕم٧َم وَمُ٘مْؾ  :ٌُٞمُقِع وَمَ٘م٤مَل اًمذِم 

ٞم٤َمِر  --٦مسمَ ظِمال ٓ :وَمُ٘مْؾ »وذم رواي٦م:   شَث ًَمٞم٤َملٍ صَمالصُمؿ  َأْٟم٧َم ذِم يُمؾ  ؾِمْٚمَٕم٦ٍم اسْمتَْٕمتََٝم٤م سم٤ِمخْلِ

 -اًمدارىمٓمٜملواًمٌٞمٝم٘مل و أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف

وهق:  "ظمٞم٤مر اًمنمط"ويًٛمك  (أ٠بَ ثالثخ ئٌٝ اٌخ١بس ٠شزشؼب أْ ٌّٚٙب)

 ف-اًمٌٞمع أو ومًخَ  مه٤م وىمت٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم خيت٤مر ومٞمف ًمزومَ أن يِمؽمط أطمد اعمتٕم٤مىمديـ أو يمال

 -(2)٤مً ، وشمدظمؾ ًمٞم٤مزم اًمثالصم٦م اعمنموـم٦م شمٌٕمصمالصم٦م أي٤مم وُمدة اخلٞم٤مر:

                                                 

ويم٤من ىمد ؾُمٗمع ذم رأؾمف ُم٠مُمقُم٤ًم ـ أي  v (سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري)سمـ قمٛمرو  ٤من سمـ ُُمٜم٘مذٌ  -  طَم 0

، ومٙم٤من إذا اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم وم٘مٞمؾ ًمف: vومٌ٘مل طمتك أدرك زُمـ قمثامن  أصٞم٥م إص٤مسم٦م سم٤مًمٖم٦م سم٠مم رأؾمف ـ

ىمد ضمٕمٚمف سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٤ًم ومػمد  ًمف  ^اًمٜمٌل إٟمؽ همٌٜم٧م ومٞمف-- رضمع ومٞمِمٝمد ًمف اًمرضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن 

ضمزم اًمٌخ٤مري ذم ، و"ذح ُمًٚمؿ"اًمٌٞمٝم٘مل واًمٜمقوي ذم  --٤منٌ  طَم سمٙمقن اؾمٛمف  ضمزمو، درامهف

هن٤مي٦م ) ومه٤م صح٤مسمٞم٤من أٟمّم٤مري٤من-، "ُمٌٝمامشمف"ٜم٘مذ واًمده وصححف اًمٜمقوي ذم ُمُ أن اؾمٛمف  "شم٤مرخيف"

 سمتٍمف (568ص ’ومتح اًمرمحـ، 3.0634، دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم 5.31اعمٓمٚم٥م 

- ًمق ذط صمالصم٦م أي٤مم ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر-- مل شمدظمؾ اًمٚمٞمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٞمقم اًمث٤مًم٨م، أي أٟمف ًمق قم٘مد وىم٧م  2

ـمٚمقع اًمٗمجر وذط صمالصم٦م أي٤مم-- اٟم٘م٣م سمٖمروب اًمِمٛمس ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م، وهذا قمٜمد اًمرُمكم، أُم٤م قمٜمد 

 اسمـ طمجر وم٤مًمٚمٞمٚم٦م اعمت٠مظمرة داظمٚم٦م ذم إي٤مم-

ط اخلٞم٤مر صمالث ًمٞم٤مزم--  م اًمرُمكم:وىم٤مس اًمِمؼماُمٚمز قمغم يمال سم٠مٟمف ًمق واومؼ اًمٕم٘مد همروب اًمِمٛمس وَذَ

)حتٗم٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  مل يدظمؾ اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م، ويم٠مٟمف ذط اخلٞم٤مر يقُملم وصمالث ًمٞم٤مل-

 (4.09، هن٤مي٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز 4.346
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 -ُمـ اًمٕم٘مد ٓ ُمـ اًمتٗمرق :وحت٥ًم اعمدة

 ط ومٞمف، وم٢من وىمع سمٕمده-- طم٧ًٌم ُمـ اًمنمط-نمإذا وىمع اًم :ٚمٝم٤م ذم اًمٕم٘مدوحم

ٕٟمف : (0)اًمٌٞمع وم٤مؾمداً قم٘مد يم٤من  --ومٛمتك قم٘مد اًمٌٞمع سمنمط ظمٞم٤مر يزيد قمغم اًمثالث

 -ذط يٜم٤مذم صح٦م اًمٕم٘مد، ومقضم٥م أن يٌٓمؾ سمف اًمٕم٘مد

 :يم٤من أطمقج اًمٜم٤مس إمم اًمزي٤مدة ذم اخلٞم٤مر ٤ٌّvمَن سمـ ُُمٜم٘مذ طَم اًمّمح٤ميب ن ٕ

اخلديٕم٦م، ومٚمام مل يزد سم٤مًمنمط قمغم  ُمـ وٕمػ اًمٜمٔمر وطم٤مضمتف إمم اؾمتدراك عمٙم٤مٟمف

  اًمثالث دل قمغم أهن٤م هم٤مي٦م احلد ذم اًمٕم٘مد -

 -- سمٓمؾ اًمٕم٘مد أيْم٤ًم، اخلٞم٤مر وًمق يم٤من اعمٌٞمع َم٤م يٗمًد ذم ُمدة

، سمخالف ُم٤م يٗمًد ذم صمالصم٦م أي٤مم أو يقُملم [(2)٦مهريً]ـيم ـمٌٞمخ٤مً  يٌٞمٕمفأن  ُمث٤مًمف:

 وهق ٓ يٗمًد ومٞمف-- وم٢مٟمف ٓ يٌٓمؾ- ًمق ذط اخلٞم٤مر يقُم٤مً 

 إصؾ ذم اًمٌٞمع اًمٚمزوم، إٓ أن اًمِم٤مرع أصم٧ٌم ومٞمف اخلٞم٤مر روم٘م٤مً ن ٠مويٜمٌٖمل اًمٕمٚمؿ سم

ٛمٜمع ياعمٚمؽ، أو  ٛمٜمع ٟم٘مَؾ طمٞم٨م يَ اًمٌٞمع،  عم٘مت٣م قم٘مدخم٤مًمٌػ ٤مُر ٤مخلٞم، ومسم٤معمتٕم٤مىمديـ

ػ اًمتقىمٞم ٕضمؾ ذًمؽ قمـ اعمقوقع، ومٞمتٕملم اخلٞم٤مِر طم٤مئد صمٌقَت ٢من ومًمذا ف، ًمزوُمَ 

                                                 

: سمـ طمٜمٌؾ وأمحدواسمـ أيب ًمٞمغم ، ٞم٤ٌمين[]سمـ احلًـ اًمِم أسمق يقؾمػ وحمٛمدص٤مطم٤ٌم أيب طمٜمٞمٗم٦م - ىم٤مل  0

 (5.24اًمٌٞم٤من )جيقز ذط اخلٞم٤مر ُم٤م ؿم٤مءا يم٤مٕضمؾ -- 

: ُم٤م يتخذ ُمـ اًمدىمٞمؼ قمغم هٞمئ٦م اًمٕمّمٞمدة، ًمٙمٜمٝم٤م واخلزيرة: ُمريم٦ٌم ُمـ ىمٛمح وحلؿ وُم٤مء، اهلري٦ًم-  2

قري )طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمج : وهق متر خيٚمط سمًٛمـ وأىمط- واحلٞمس: دىمٞمؼ يتخذ سمٚمٌـ، واحلريرةأرّق ُمٜمٝم٤م، 

2.631) 



 

 

﴿ ٚٙ ﴾ 

 

، ومال ٦م أي٤ممومٞمف، ومٚمٞمس ذم إصم٤ٌمشمف همػُم آشم٤ٌمع، وىمد ورد اخلؼُم ذم إصم٤ٌمت اًمثالصماًمنمقمل 

  -، ومٝمل رظمّم٦م ُمًتثٜم٤مةُمزيد قمٚمٞمٝم٤م

ويث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمنمط ذم يمؾ ُم٤م يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس إٓ ُم٤م ذط ومٞمف 

َٚمؿاًمرسمقي وسمٞمع اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس وهق   ً  وُم٤م ينع إًمٞمف اًمٗم٤ًمد- اًم

 ٌّٓ؟ خ١بس اٌّجٍظ ٚخ١بس اٌششغاٌّج١ك فٟ صِٓ ٍه ِِ:  ِغأٌخ

 ؾمقاء ،ٚمؽ اعمٌٞمع ذم ُمدة اخلٞم٤مر عمـ اٟمٗمرد سمفُمِ ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس وظمٞم٤مر اًمنمط: 

  ي-ِمؽماعم٤ٌمئع أو اًم

 ،  ُمدة اخلٞم٤مرذم ًمٚم٤ٌمئعٚمؽ اعمٌٞمع ومٛمِ  --(0)ًمٚم٤ٌمئع يم٤من اخلٞم٤مر ٢منوم

يم٤من اخلٞم٤مر  ٕٟمف إذا :ًمٚمٛمِمؽميٛمٚمؽ اعمٌٞمع وم --(2)ًمٚمٛمِمؽمي وإن يم٤من اخلٞم٤مر

 ذم اعمٌٞمع،  يم٤من هق وطمده ُمتٍموم٤مً  --ٕطمدمه٤م

ـ ومل  وم٢من شمؿ اًمٌٞمع ،ُمقىمقفاعمٌٞمع واًمثٛمـ ٚمؽ ٛمِ -- وم(3)إن يم٤من اخلٞم٤مر هلامأُم٤م 

  ،ُمـ طملم اًمٕم٘مد وُمٚمؽ اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئعًمٚمٛمِمؽمي  ُمٚمؽ اعمٌٞمع سم٤من أن يٜمٗمًخ ـ--

ُمـ طملم  ِمؽميوُمٚمؽ اًمثٛمـ ًمٚمٛم ًمٚم٤ٌمئعِٛمٚمؽ اعمٌٞمع ومـ سم٠من اٟمٗمًخ اًمٌٞمع ـ وإٓ 

، طم٤مؿمٞم٦م 2.422ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -مل خيرج قمـ ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف ويم٠من يمالا  ،اًمٕم٘مد

 سمتٍمف (06.303اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج 

                                                 

 وخيت٤مر ًمزوم اًمٕم٘مد سمال ظمٞم٤مر-  اًمًٚمٕم٦مسم٠من ي٘مقل اًم٤ٌمئع: زم اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، أُم٤م اعمِمؽمي ومٞم٘مٌؾ -  0

 خيت٤مر ًمزوم اًمٕم٘مد سمال ظمٞم٤مر- ومٞمٌٞمع اًمًٚمٕم٦م و اًم٤ٌمئع: زم اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، أُم٤م اعمِمؽميسم٠من ي٘مقل -  2

 ُمثٚمف-ِمؽمي اعم وي٘مقلسم٠من ي٘مقل اًم٤ٌمئع: زم اخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، -  3
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  :ٍٟ٠زٍخض ـ ِّب روش ـ أْ ششٚؽ طذخ خ١بس اٌششؽ ِب ٠ 

 -أن ٓ شمزيد ُمدة اًمنمط قمغم صمالصم٦م أي٤مم -0

 -، وُمر  شمٗمّمٞمٚمفرقٓ ُمـ طملم اًمتٗم ،أن يٙمقن صمالصم٦م أي٤مم ُمـ طملم اًمٕم٘مد -2

 أن شمٙمقن إي٤مم ُمتّمٚم٦ًم-  -3

 أن يٙمقن اعمٌٞمع َم٤م ٓ يتٖمػم هم٤مًم٤ًٌم ذم شمٚمؽ اعمدة- -4

*** 



 

 

﴿ ٚٛ ﴾ 

 

 

  :خ١بس اٌؼ١تإٌٛع اٌثبٌث. 

واًمٖم٤مًم٥م ذم  ،هق ُم٤م يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م أو اًمٕملم ٟم٘مّم٤ًم َيُٗمقُت سمف همرٌض صحٞمحو

 -(0)٥م ضمٜمس ذًمؽ اعمٌٞمع-- قمدم ذًمؽ اًمٕمٞم

َأن  َرضُماًل اسْمت٤َمَع هُماَلًُم٤م وَم٠مىََم٤مَم قِمٜمَْدُه َُم٤م ؿَم٤مَء »: bِم٦م اًمًٞمدة قم٤مئقمـ  إَْصُؾ ومِٞمِف:

ِل   ،صُمؿ  َوضَمَد سمِِف قَمٞم٤ًٌْم ،أَْن ُيِ٘مٞمؿَ  اهللُ  ُه قَمَٚمٞمْفِ  ^وَمَخ٤مَصَٛمُف إمَِم اًمٜمٌ   -داوودأسمق أظمرضمف  شوَمَرد 

ُِٚجَذ ثبٌّج١ك ل١ٌت)  ُمقضمقٌد ىمٌؾ اًم٘مٌض شمٜم٘مص سمف اًم٘مٞمٛم٦م أو اًمٕملم ٟم٘مّم٤مً  (ٚئرا 

 رضم٤مقمف-إو (سدٖ) أو ويمٞمٚمف-- (فٍٍّشزشٞ) ،يٗمقت سمف همرض صحٞمح

 :٠ٚشزشؽ ٌثجٛد خ١بس اٌؼ١ت 

أن يث٧ٌم أن اًمٕمٞم٥م ىمديؿ: أي ىمد طمدث ذم اعمٌٞمع ىمٌؾ أن ي٘مٌْمف اعمِمؽمي،  -0

 ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ ىمٌؾ اًمٕم٘مد أم سمٕمده-

                                                 

 ششح اٌزؼش٠ف: -0

يمٙمت٤مب ٟم٘مص ُمٜمف ورىم٦م أو ورىمتلم-  ُم٤م يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م أو اًمٕملم ٟم٘مّم٤ًم يٗمقت سمف همرض صحٞمح:

 يمنماء ؿم٤مة ُمٙمًقرة ضمزء ُمـ ىمرهن٤م- اهـ ]سمِِخالِف[ ُم٤م ٓ يٜم٘مص ؿمٞمئ٤مً 

د يم٠من يِمؽمي ؾمٞم٤مرة ضمديدة ُمـ اًمقيم٤مًم٦م صمؿ شمٌلم  وضمق واًمٖم٤مًم٥م ذم ضمٜمس ذًمؽ اعمٌٞمع قمدم ذًمؽ اًمٕمٞم٥م:

ُم٤م ًمق اؿمؽمى ؾمٞم٤مرة ُمًتٕمٛمٚم٦م صمؿ ]سمِِخالِف[ قمٓمؾ ذم قمجالهت٤م-- ومٞمث٧ٌم ًمف طمؼ اًمرد واًمٗمًخ سم٤مًمٕمٞم٥م، 

 (3.23)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل   شمٌلم ذًمؽ-- ومال يث٧ٌم ًمف ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م-

 خ١بس اٌم١ت

 .ٖدٚئرا ٚجذ ثبٌّج١ك ل١ت.. فٍٍّشزشٞ س)اٌّزٓ( 
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رف أن يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م أو اًمٕملم ٟم٘مّم٤ًم َيُٗمقُت سمف همرٌض صحٞمح: وذًمؽ ذم قمُ  -2

 -اًمتج٤مر

 اًمٕمٞم٥م- أن يٖمٚم٥م ذم ضمٜمس اعمٌٞمع قمدمُ  -3

 ُّثخ١بس اٌؼ١ت.. ثأدذ أِش٠ٓ: ٠غمؾ اٌشد 

: وذًمؽ سمٕمد اإلـمالع قمٚمٞمف، طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، قمغم اًمٗمقر د  رُ إذا مل يَ  -0

وم٢مذا قمٚمؿ سمف وهق ي٠ميمؾ أو يّمكم-- ومٚمف شم٠مظمػم اًمرد طمتك اًمٗمراغ، أو ذم اًمٚمٞمؾ-- ومٚمف 

 اًمت٠مظمػم طمتك اًمّم٤ٌمح-

 -اًمٕمٞم٥م اًمقىم٧م اًمذي يم٤من يًتٓمٞمع ومٞمف رده-- ؾم٘مط ظمٞم٤مروم٢مذا أظمر قمـ 

وضمقد تٌلم ي: يم٠من يِمؽمي ؾمٞم٤مرة صمؿ أن يًتٕمٛمٚمف سمٕمد آـمالع قمغم اًمٕمٞم٥م -2

قمغم اظمتٞم٤مره  ومٞمًتٕمٛمٚمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ-- ؾم٘مط رد اعمٌٞمع: ٕن اؾمتٕمامًمف دًمٞمٌؾ  ،قمٞم٥م ومٞمٝم٤م

 ٕمٞم٥م-اًمًمٚمٛمٌٞمع ورو٤مه سمف قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ 

*** 
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ِّ ثمذ ئال ِؽٍمًب حاٌثّش ث١ك ٠جٛص ٚال) هَنَك  ^َأن  َرؾُمقَل اهلل »، ًمـ(صالدٙب ثذ

ـْ سَمٞمِْع اًمث َٛمِر طَمت ك َيٌُْدَو َصالطُمَٝم٤م  ،: وٕٟمف ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مه٤متأظمرضمف ُمًٚمؿش قَم

  -ومٞمحرم ذًمؽ ُمع سمٓمالن قم٘مد اًمٌٞمع

 دبالد ث١غ اٌثّبس 

 اٌذبٌخ األٌٚٝ: أْ ٠ىْٛ ث١غ اٌثّبس لجً ثذٚ اٌظالح:

اعمِمؽمي سمٖمػم أن يِمؽمط ىمٌؾ سمدو اًمّمالح سمٞمع اًمثامر  يم٤منأن   -أ

 -(0)حىمٓمٕمٝم٤م-- ومال يّم

 ،سمنمط أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالحسمٞمع اًمثامر  يم٤منأن  -ب

 ويم٤من اًمثامر همػم ُمٜمتٗمع هب٤م-- ومال يّمح أيْم٤ًم-

اًمثامر ُمٜمتٗمٕم٤ًم  ٧مويم٤مٟم ،سمنمط أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ىمٌؾ سمدو اًمّمالحسمٞمع اًمثامر  يم٤منأن  -ج

 -(2)حهب٤م-- ومٞمّم

 :ُمع اًمِمجرةًمٙمـ  ىمٌؾ سمدو اًمّمالحأن يٙمقن سمٞمع اًمثامر  -د

                                                 

  ( سمتٍمف-3.47اإلىمٜم٤مع - ٕٟمف ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤مه٤مت- ) 0

 ر، وسملم أن يؽماوٞم٤م قمغم إسم٘م٤مئف-- واًم٤ٌمئع خمػم  سملم إضم٤ٌمر اعمِمؽمي قمغم ىمٓمع اًمثام 2

 وم٢من شمراوٞم٤م قمغم إسم٘م٤مئف قمٜمد اًم٤ٌمئع-- وم٤مًمِمجرة أُم٤مٟم٦م ذم يد اعمِمؽمي-

وإن مل جيؼمه قمغم ىمٓمٕمٝم٤م وأسم٘م٤مه قمٜمده طمتك يٌدو صالطمف-- ومال أضمرة ًمٚم٤ٌمئع قمغم ُمدة سم٘م٤مء اًمثامر قمغم 

 ( سمتٍمف-4.501)حتٗم٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين   اًمِمجرة قمٜمده-

ِّ صالدٙبث١ك اٌثّبس   لجً ُثذ

ِّ صالدٙبٚال ٠جٛص ث١ك اٌثّشح ِؽٍمًب )اٌّزٓ(   .ئال ثمذ ُثذ



 

 

﴿ ٛٔ ﴾ 

 

o وإصؾ همػم  ،ألؿمج٤مرًمٕهن٤م شمٌع : ضم٤مز-- ٘مٓمعاًمٖمػم ذط إن يم٤من سم

 ، ض ًمٚمٕم٤مه٦م سمخالف ُم٤م إذا أومردت اًمثٛمرةُمٕمر  

o عم٤م ومٞمف ُمـ احلجر قمٚمٞمف ذم ُمٚمٙمف- :مل جيزاًم٘مٓمع-- نمط يم٤من سمإن و 

 -ع اًمِمجروًمق سمٞمع اًمزرع ُمع إرض ومٝمق يمٌٞمع اًمثٛمرة ُم

ِّ  اٌظالح: اٌذبٌخ اٌثب١ٔخ: أْ ٠ىْٛ ث١غ اٌثّبس ثؼذ ثذ

أن يٙمقن سمٞمع اًمثامر سمٕمد سمدو صالطمٝم٤م-- ومٞمّمح ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء اؿمؽمط اًم٘مٓمع أم 

 -قمٚمٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم ًمٖمٚمٔمٝم٤م : ُٕمـ اًمٕم٤مه٦مٓ

 ِّ  اٌظالح ػبثؾ ثذ

 سم٠من فمٝمرت ،ًمالٟمتٗم٤معسمقصقهل٤م إمم طم٤مًم٦م شُمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م هم٤مًم٤ًٌم  اًمّمالح سمدو  يٙمقن 

 -- يمٌدو  صالح اًمٙمؾ-اًمثٛمر وسمدو  صالح سمٕمض، ُم٤ٌمدئ اًمٜمْم٩م أو سمدت احلالوة

o ( َِح الَ ّم  اًم وُّ دُ سمُ  قنُ ٙمُ يَ و  
٤مٟمتٝم٤مء طم٤مهل٤م إمم ُم٤م ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م سم (ُِمـ اًمث َٛمرِ  نُ ق  ٚمَ تَ  ٓ يَ ٞماَم ومِ

 وًملم اًمتلم- أو طمالوشمف، ومحقو٦م اًمرُم٤من  ،يمحالوة ىمّم٥م اًمًٙمرهم٤مًم٤ًٌم 

o ( َِح الَ ّم  اًم وُّ دُ سمُ  قنُ ٙمُ يَ و  
 ،سم٠من ي٠مظمذ ذم احلٛمرة أو اًمّمٗمرة (ُِمـ اًمث َٛمرِ  نُ ق  ٚمَ تَ  يَ ٞماَم ومِ

 يم٤مًمٕمٜم٥م واًمٌٚمح-

o ( َسم٠من يِمتد  رعِ اًمز  ذِم  ِح الَ ّم  اًم وُّ دُ سمُ  قنُ ٙمُ يَ و ) واًمذرةواًمِمٕمػم ، يم٤مٕرز احل٥م- 
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 فٟ اٌغمٟ غأٌخِ

o وم٢من يم٤من ُمـ همػم أن يِمؽمط اًم٘مٓمع-- ًمزم إذا سم٤مع سمٕمد سمدو صالح اًمثٛمرة --

 -ىمدر ُم٤م يٜمٛمق سمف ويًٚمؿ ُمـ اًمتٚمػ واًمٗم٤ًمد اًم٤ٌمئع ؾم٘مٞمفقمغم 

o وم٢من يم٤من ُمع اؿمؽماط اًم٘مٓمع-- مل يٚمزم قمغم إذا سم٤مع سمٕمد سمدو صالح اًمثٛمرة --

 اًم٤ٌمئع ؾم٘مٞمف-

o وم٢من يم٤من ُمع اؿمؽماط اًم٘مٓمع-- مل يٚمزم قمغم إذا سم٤مع ىمٌؾ سمدو صالح اًمثٛمرة --

ت٤مج ومٞمٝم٤م ًمٚمً٘مل-- ، إٓ إن يم٤من ٓ يت٠مشمك ىمٓمٕمف إٓ ذم ُمدة ـمقيٚم٦م ُياًم٤ٌمئع ؾم٘مٞمف

 ومٞمٚمزم قمغم اًم٤ٌمئع ؾم٘مٞمف-

*** 
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ـْ سَمٞمِْع  ^ اهللهَنَك َرؾُمقُل » ىم٤مل: v قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص إَْصُؾ ومِٞمِف: قَم

ٞمئ٦َمً 
ًِ ـَم٥ِم سم٤ِمًمت ْٛمِر َٟم   -داوودأظمرضمف أسمق  شاًمرُّ

ـَم٥ِم سم٤ِمًمت ْٛمرِ  ^اهلل ؾُمئَِؾ َرؾُمقُل »سمٚمٗمظ:   vأظمرى قمٜمف وذم رواي٦م  ـِ اًمرُّ  ،قَم

 -اًمٜم٤ًمئلأظمرضمف  شوَمٜمََٝمك قَمٜمْفُ  ،: َٟمَٕمؿْ ىَم٤مًُمقا؟ (0)٤مَل: َأَيٜمُْ٘مُص إَِذا َيٌَِس وَم٘مَ 

ـْ سَمٞمِْع  ^هَنَك َرؾُمقُل اهلل » ىم٤مل: c إٟمّم٤مري سمـ قمٌداهلل قمـ ضم٤مسمرو قَم

ـَم٥ِم سم٤ِمًمت ْٛمرِ  سمِٞم٥ِم  ،اًمرُّ  -شاًمٙمٌػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم   شَواًمِٕمٜم٥َِم سم٤ِمًمز 

 (اٌٍجٓ ئال سؼجًب ثجٕغٗ اٌشثب ف١ٗ ِب ث١ك ٚال)

 ن٤ماجل٤مٟمٌ ؾمقاًء يم٤من (ثجٕغٗ) اعمٓمٕمقُم٤متُمـ  (اٌشثب ف١ٗ ِب ث١ك) جيقز (الٚ)

ـَم٥م، واًمٕمٜم٥م سم٤مًمٕمٜم٥م (2)(جًبْؼَس) ـَم٥م سم٤مًمرُّ  رـم٥ماًم تلم٤مًمسم رـم٥ماًم تلماًمو ،يم٤مًمرُّ

ومالسمد ُمـ  ،٥مواًمٕمٜم٥م سم٤مًمزسمٞم ،٥م سم٤مًمتٛمرـمَ ٤ًٌم، يم٤مًمرُّ ـمْ أو أطمدمه٤م رَ  ،وٟمحق ذًمؽ

 وىم٧مإذ إن  ،اجلٗم٤مف وىم٧م سم٤معمامصمٚم٦م أن ًمٚمجٝمؾ: ُمـ ىمنمه وشمٜم٘مٞمتف ضمٗم٤مومف ويٌقؾمتف

 -طم٤مل اًمٙمامل ذم ٟمْمجف اجلٗم٤مف هق

                                                 

 (4.68)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ^ سمذًمؽ إمم أن اعمامصمٚم٦م ُمٕمتؼمة طم٤مل اجلٗم٤مف-   أؿم٤مر -0

 أن اعمامصمٚم٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذم اًمرسمقي٤مت، وذم طم٤مل اًمرـمقسم٦م وم٢من اعمامصمٚم٦م همػم حم٘م٘م٦م-  ؾم٥ٌم قمدم اجلقاز-- -2

 (350ص   ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)

  ث١ك اٌشَّْؼت ثمعٗ ثجمط

 .اٌٍجٓ ئال سؼجًب ثجٕغٗ اٌشثب ف١ٗ ِب ث١ك ٚال)اٌّزٓ( 
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-- ـ واًمرـم٥م اًمذي ٓ يتتٛمر ،يم٤مًمٕمٜم٥م اًمذي ٓ يتزسم٥مـ أُم٤م إذا يم٤من َم٤م ٓ ضمٗم٤مف ًمف 

ـم٥م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم سمٞمع اًمر   ،ومٞمف سم٤معمامصمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ًمتٕمذر: ومال ي٤ٌمع سمٕمْمف سمٌٕمض أصالً 

 -ـم٥مسم٤مًمر  

جخُم  وذم ىمقل  ُمٕمٔمؿ ٕن :يم٤مًمٚمٌـ ـم٤ٌمً شمٙمٗمل َم٤مصمٚمتف رَ : هي٩م اسمـ اظمتٞم٤مر وهق ر 

 -رـمقسمتف ذم ُمٜم٤مومٕمف

اإلُم٤مم  سمف ضمزم يمام وٟمْمجف اؾمقداده طم٤مل سمٌٕمض سمٕمْمف ي٤ٌمع اًمزيتقن --ٟمٕمؿ

وًمٞمس  ،وًمٙمـ يٕمٍم اًمزي٧م ُمٜمف ،وًمٞمس ًمف طم٤مًم٦م ،ٟمف طم٤مًم٦م يمامًمف٢م: وموهمػمه اًمٖمزازم

 -ذًمؽ ُمـ سم٤مب اٟمتٔم٤مر يمامل ذم اًمزيتقن

 ُمـ (0)يدٍ سم٘مد وٓ فسمٓمري   ي٤ٌمع ومال ،اًمٚمحؿ ـمرّي  :رٌه فٟ ثبٌشؿت ذكٚأٌ

 -ـمٌف سمرـمٌفومٚمؿ جيز سمٞمع رَ  --ٟمف يدظمر ي٤مسمًفٕ :ضمٜمًف

 -اًمقزن ذم ئمٝمر ُمٚمح وٓ قمٔمؿ سمال سم٘مديده ٞم٤ٌمعوم اًمٚمحؿ ىمديدأُم٤م 

 -ضمٗم٧م وإن ُمٌٚمقًم٦م سمحٜمٓم٦م طمٜمٓم٦م شم٤ٌمع وٓ

 -سم٤مًمًٙمر وٓ سم٤مًم٘مّم٥م اًم٘مّم٥م ي٤ٌمع وٓ

رـم٤ًٌم أو أطمدمه٤م  سمجٜمًف اعمٓمٕمقُم٤مت سمٞمع جيقز ٓأٟمف  أػالٖ ف١زٍخض ِّب روش

ٚاٌّؼ١بس ، وُم٤م ؿم٤مسمف اًمٚمٌـ ُمـ ؾم٤مئر اعم٤مئٕم٤مت يم٤مٕده٤من ،اخل٤مًمص (اٌٍجٓ ئال) رـم٤ٌمً 

 -اًمٙمٞمؾ ٓ اًمقزن فٟ اٌٍجٓ:

                                                 

 ٨م وإصمر(-)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي اًمٚم ْحؿ اعَمْٛمُٚمقح اعُمَجٗم ػ ذم اًمِمٛمس--  اًم٘مديد: 0
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ٌُّ  وم٤مًمٚمٌـ سمنمط اعمامصمٚم٦م واحلٚمقل  ،وهمٚمٞم٤مٟمف ٜمفجيقز سمٞمع سمٕمْمف سمٌٕمض ىمٌؾ دم

  -سمٛمثٚمفإسمؾ يمٚمٌـ  واًمت٘م٤مسمض إن احّتد اجلٜمس

 همٜمؿ-إن اظمتٚمػ اجلٜمس يمٚمٌـ إسمؾ سمٚمٌـ ـ وم٘مط ـ ت٘م٤مسمض وسمنمط احلٚمقل واًم

ومال جيقز سمٞمع ، يم٤مجلٌـ وإىمطـ  أي سم٤مىمٞمٝم٤مـ  وٓ شمٙمٗمل اعمامصمٚم٦م ذم ؾم٤مئر أطمقاًمف

 ال جيقز سمٞمع اجلٌـ سم٤مجلٌـ: ًمٕمدم حت٘مؼ اعمامصمٚم٦م-وم، سمٕمْمف سمٌٕمض

 -وهمػمه٤م (0)٦مسم٤مإلٟمٗمح: ٓظمتالط اجلٌـ  اجلٌـ سم٤مًمٚمٌـسمٞمع  ٓ جيقز ويمذًمؽ

وقمٚمٞمف ومال جيقز سمٞمع  ،اًمٚمٌـ سم٤مًمًٛمـ: ٕن اًمًٛمـ ُيت خذ ُمـ اًمٚمٌـسمٞمع جيقز وٓ 

  -يمذًمؽ اجلٌـ سم٤مًمًٛمـ

 اٌغّٓ ثبٌغّٓ ث١ك ِغأٌخ

ٕن أصٚمف ضم٤مُمد سمخالف  :جيقز سمٞمع اًمًٛمـ سم٤مًمًٛمـ وزٟم٤ًم ـ وإن يم٤من ُم٤مئٕم٤ًم ـ

ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) ن ؾم٤مئاًل-ويٙم٤مل إن يم٤م ،وقمٜمد اًمٌٖمقي: يقزن إن يم٤من ضم٤مُمداً  ،اًمٚمٌـ

  -سمتٍمف (2.38

ٌٞمع زي٧م يم ،-- ضم٤مئزـ  يم٤مٕده٤منـ ُمـ ؾم٤مئر اعم٤مئٕم٤مت همػم اًمٚمٌـ طمٙمؿ سمٞمع و

 -وزي٧م اًمزيتقن سمٛمثٚمف ٛمثٚمفاًمًٛمًؿ سم

                                                 

: ُم٤مدة ظم٤مص٦م شُمًتخرج ُمـ اجلزء اًم٤ٌمـمٜمل ُمـ ُمٕمدة اًمروٞمع ]ُمـ اًمٕمجقل أو اجِلداء[ هب٤م اإِلٟمٗمح٦م-  0

ٌ ـ اًمٚمٌـ-   )اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط( سمتٍمف- مخػمة دم

هل رء يًتخرج ُمـ سمٓمٜمف ]أي: اًمروٞمع[، أصٗمر، ُيٕمٍم  اإلٟمٗمح٦م:: (3.241)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ   وذم

٧ٌَْم-- مل يٌَؼ إٟمٗمح٦م سمؾ شمّمػم يمرؿم٤ًم، وي٘م٤مل ًمف: ذم صقوم٦م ُمٌتٚم٦م سم٤مًمٚمٌـ ومٞمٖمٚمظ  يم٤مجلٌـ، وم٢مذا رقمك اًمٜمـ 

ٌَٜم٦َم-  جَمْ
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: ًمٕمدم سم٠مصٚمف دهـ يمؾ ًمؽ سمٞمعويمذ اًمًٛمًؿ سمزي٧م اًمًٛمًؿ، سمٞمع ٓ جيقزو

  -اًمٓمحٞمٜم٦م سمٛمثٚمٝم٤مجيقز وٓ ، حت٘مؼ اعمامصمٚم٦م

 ٛةك ثبٌذجاٌذل١ ث١ك ِغأٌخ

 ُمـ رء ي٤ٌمع ومال سمت٤ًموهي٤م، ًمٚمجٝمؾ واخلٌز: واًمًقيؼ اًمدىمٞمؼ َم٤مصمٚم٦م شمٙمٗمل ٓ

 اًمذي سم٤محل٥مي٤ٌمع اًمدىمٞمؼ  وٓ ،ضمٜمًف ُمـ سم٤مًمًقيؼ ي٤ٌمع اًمدىمٞمؼ وٓ ،سمٛمثٚمف ذًمؽ

 - ُمٜمف ظمذأُ 

 سم٤محلٜمٓم٦م: ًمٕمدم حت٘مؼ اعمامصمٚم٦م- سمٞمع اًمدىمٞمؼ وٓ (0)ومال جيقز سمٞمع اًمدىمٞمؼ سم٤مًمدىمٞمؼ

  -ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مرشم٠مصمػم ٤مظمتالف ًمٚمجٝمؾ سم٤معمامصمٚم٦م سم :سم٤مخلٌُزٌز خلُ ٓ جيقز سمٞمع ايمذًمؽ و

٤ًم أو ىمٚمٞم٤ًم أو ]ؾمقاء يم٤من ؿمٞم   يمؾ ُم٤م أصمرت ومٞمف اًمٜم٤مر شم٠مصمػمًا سمٞم ٜم٤مً سمٞمع ٓ جيقز  وُمثٚمف

 -: ًمٕمدم حت٘مؼ اعمامصمٚم٦مواًمدضم٤مج اعم٘مكم ِمقيٚمحؿ اعميم٤مًم ـمٌخ٤ًم[

وٓ ـ  (2)عمح٤مىمٚم٦موهق اـ ُمـ اًمتٌـ  ٦مص٤مومٞمحٜمٓم٦م وٓ يّمح سمٞمع احلٜمٓم٦م ذم ؾمٜمٌٚمٝم٤م سم

 -(3)ٛمر وهق اعمزاسمٜم٦متسمٞمع اًمرـم٥م قمغم اًمٜمخؾ سميّمح يمذًمؽ 

                                                 

 (-4.69)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج،  اًمدىمٞمؼ سم٤مًمدىمٞمؼ، واظمت٤مره اًمروي٤مين إذا اؾمتقي٤م ذم اًمٜمٕمقُم٦م- سمٞمع -  روى اعمزين: ضمقاز0

  ٘مٝم٤م سمزرع ذم طم٘مؾ-- اعمح٤مىمٚم٦م: ُمـ احلَْ٘مؾ مجع طم٘مٚم٦م، وهل اًم٤ًمطم٦م اًمتل شمزرع، ؾمٛمٞم٧م حم٤مىمٚم٦م: ًمتٕمٚم2

 (4.470)حتٗم٦م اعمحت٤مج 

  : ُمـ اًمزسمـ، وهق اًمدومع، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: ًمٌٜم٤مئٝم٤م قمغم اًمتخٛملم اعمقضم٥م ًمٚمتداومع واًمتخ٤مصؿ-اعمزاسمٜم٦م- 3

 (4.470)حتٗم٦م اعمحت٤مج 
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ـْ سَمٞمِْع اعمَُْزاسَمٜم٦َِم َواعمَُْح٤مىَمَٚم٦مِ  اهلل ^ قَل ؾُم رَ  ن  أَ »قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  ، شهَنَك قَم

أظمرضمف  شْرُع سم٤ِمًْمَ٘مْٛمِح : أَْن ُي٤ٌَمَع اًمز  َواعمَُْح٤مىَمَٚم٦مُ : َأْن ُي٤ٌَمَع صَمَٛمُر اًمٜم ْخِؾ سم٤ِمًمت ْٛمِر، َواعمَُْزاسَمٜم٦َمُ 

 ُمًٚمؿاًمٌخ٤مري و

 -ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سم٤معمامصمٚم٦م ومٞمٝمام: ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ اًمرسم٤م :ٚٚجٗ فغبدّ٘ب

ِلُّ ^»ىم٤مل:   c راومع سمـ ظَمِدي٩ٍم وؾمٝمؾ سمـ أيب طَمْثَٛم٦مَ قمـ و ـْ  هَنَك اًمٜمٌ  قَم

ٓ  َأْصَح٤مَب اًْمَٕمَراَي٤م وَم٢مِٟم  ـ سَمٞمِْع اًمث َٛمِر سم٤ِمًمت ْٛمِر ـ اعمَُْزاسَمٜم٦َِم   -أظمرضمف اًمٌخ٤مري شُف َأِذَن هَلُؿْ إِ

ِل  ^» :v وذم رواي٦م أيب هريرة ٦ِم  َأن  اًمٜمٌ  ًَ َص ذِم سَمٞمِْع اًْمَٕمَراَي٤م ذِم مَخْ َرظم 

٦ِم َأْوؾُمٍؼ  ًَ  ؼ: ؾمتقن ص٤مقم٤ًم-ؾْم واًمقَ  -أظمرضمف اًمٌخ٤مري شَأْوؾُمٍؼ َأْو ُدوَن مَخْ

 اًمٜمخؾ غمقم ـم٥ماًمرُّ  سمٞمعهق : (0)اًمٕمراي٤م ..ِٓ ث١غ اٌّضاثٕخ إرْ ١غزثٕٝف

 ذم إرض سمزسمٞم٥م ظمرص٤مً  اًمِمجر ذم اًمٕمٜم٥مسمٞمع  أو ،يمٞمالً  إرض ذم سمتٛمرظمرص٤ًم 

 -أوؾمؼ مخ٦ًم دون ومٞمامسمنمط أن يٙمقن  يمٞمالً 

، ومٞمٌٞمع ـم٥م أن أيمثروإن يم٤من اًمر   إذا يم٤من ضم٤موم٤مً  أوؾمؼ مخ٦ًم دون ومٞمامواعمراد 

 -و اًمزسمٞم٥مأ جل٤مء ُمٜمف دون مخ٦ًم أوؾمؼ سمٛمثٚمف ُمـ اًمتٛمر ًمق ضمػ   ُمـ اًمرـم٥م ُم٘مداراً 

وٓ ٟم٘مد  ،٠من ُمـ ٓ ٟمخؾ ًمف ُمـ ذوي احل٤مضم٦م يدرك اًمرـم٥مسم يٙمقن ومٌٞمع اًمٕمراي٤م

ًمف ُمـ  َؾ َْم ويٙمقن ىمد ومَ  ،ٞمٓمٕمٛمٝمؿ ُمٜمفًموٓ ٟمخؾ ًمف  ،ٞمِمؽمي سمف اًمرـم٥م ًمٕمٞم٤مًمفًمسمٞمده 

ل صمٛمر ٟمخٚم٦م أو ٟمخٚمتلم سمخرصٝم٤م ٜمِ ٕمْ سمِ  :ومٞمجئ إمم ص٤مطم٥م اًمٜمخؾ ومٞم٘مقل ،ىمقشمف متر

                                                 

 (4.470)حتٗم٦م اعمحت٤مج  - ؾمٛمٞم٧م قمراي٤م: ًمٕمروه٤م قمـ طمٙمؿ سم٤مىمل اًمًٌت٤من-0
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ًمٞمّمٞم٥م ُمـ رـمٌٝم٤م  :اًمتٛمر سمثٛمر شمٚمؽ اًمٜمخالتومٞمٕمٓمٞمف ذًمؽ اًمٗم٤موؾ ُمـ  ،ُمـ اًمثٛمر

 -ومرظمص ومٞمف إذا يم٤من دون مخ٦ًم أوؾمؼ ،ُمع اًمٜم٤مس

: هذا اًمرـم٥م اًمذي قمٚمٞمٝم٤م ٠من خيرص اخل٤مرص ٟمخالت ومٞم٘مقلسم ٠ٚىْٛ اٌؼشا٠ب

، ومٞمٌٞمٕمف ص٤مطمٌف إلٟم٤ًمن سمثالصم٦م إذا يٌس دملء ُمٜمف صمالصم٦م أوؾمؼ ُمـ اًمتٛمرة ُمثالً 

 ويًٚمؿ سم٤مئع اًمرـم٥ِم  ،ِمؽمي اًمتٛمرأوؾمؼ متر، ويت٘م٤مسمْم٤من ذم اعمجٚمس، ومٞمًٚمؿ اعم

 -وهذا ضم٤مئز ومٞمام دون مخ٦ًم أوؾمؼ ،سم٤مًمتخٚمٞم٦م اًمرـم٥َم 

 -أو زسمٞم٤ٌمً  هق طمزر ُم٤م جيلء ُمـ اًمرـم٥م واًمٕمٜم٥م متراً و ،اًمتخٛملم :ٚاٌخشص

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  :أن يٓمقف سم٤مًمٜمخٚم٦م ويرى مجٞمع قمٜم٤مىمٞمده٤م وي٘مقل :ٚو١ف١خ اٌخشص

ذا، صمؿ يٗمٕمؾ يمذًمؽ سمٜمخٚم٦م سمٕمد يم أو زسمٞم٤ٌمً  اًمرـم٥م أو اًمٕمٜم٥م يمذا، وجيٞم٥م ُمٜمف متراً 

وٓ ي٘متٍم قمغم رؤي٦م اًمٌٕمض وىمٞم٤مس اًم٤ٌمىمل: ٕهن٤م  ـ ٟمخٚم٦م إن اظمتٚمػ اًمٜمقع

 -أو زسمٞم٤ٌمً  صمؿ متراً  أو قمٜم٤ٌمً  ـم٤ٌمً ضم٤مز أن خيرص اجلٛمٞمع رُ  --وم٢من احتد اًمٜمقع ،ـ شمتٗم٤موت

ِلُّ »، وىمد واًمذيمقرة ،اًمٕمداًم٦م، واحلري٦م :خبسص٠ٚشزشؽ فٟ اٌ  ^ يَم٤مَن اًمٜمٌ 

ـَ َرَواطَم٦َم  اهللٌْدَ َيٌَْٕم٨ُم قمَ  َل َُم٤م شَمٓمِٞم٥ُم اًمث َٛمَرةُ  vسْم  داوودَأسُمق  أظمرضمفش ظَم٤مِرًص٤م َأو 

ـٍ  ًَ  -سم٢ِمؾِْمٜم٤َمٍد طَم

*** 



 

 

﴿ ٜٛ ﴾ 

 

 ِغأٌخ فٟ أفع١ٍخ اٌٍجٓ أَ اٌٍذُ

 ذَ ظَم ٤م أَ عم   ^ف ٟم  أَ »ُمٜمٝم٤م  :ٕوضمفُمـ اًمٚمحؿ سم٠من اًمٚمٌـ أومْمؾ ىم٤مل اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم: 

 َه اإلِ  ٦مَ ٞمٚمَ ًمَ 
ِ
 ،شةَ ٓمرَ اًمٗمِ  ٧ٌَم َص د أَ ىمَ  :يُؾ ؼمِ ضمِ  فُ ًمَ  ٤مَل ىمَ  ـُ ٌَ اًمٚم   ٞمفِ ومِ  يذِ اًم   َح دَ اًم٘مَ  اء

 ،وٓ يٕمٞمش اًمقًمد سمدوٟمف هم٤مًم٤ٌمً  ،وإن ُمٜمف اًمٚم٠ٌم

 ،وإن اًمٚمٌـ ُمٜمِم٠م اإلٟم٤ًمن وٟمحقه ُمـ احلٞمقان

  -وأٟمف يٜمتٗمع سمف وسمٗمروقمف ُمـ أوضمف يمثػمة

 اًمٚمحؿ قمغم اًمٚمٌـ ٦موظم٤مًمػ اًمِمٛمُس اًمرُمكم واًمَده اًمِمٝم٤مب وم٤مقمتٛمد أومْمٚمٞم

ظِمَرةِ » حلدي٨م ْٔ ْٟمٞم٤َم َوا ْٟمٞم٤َم » وحلدي٨م ،شاًمٚم ْحؿُ  --ؾَمٞم ُد ُأُدِم َأْهِؾ اًمدُّ َأوْمَْمُؾ ـَمَٕم٤مِم اًمدُّ

ظِمَرةِ  ْٔ   -(اجل٤مُمع اًمّمٖمػم)اجلالل اًمًٞمقـمل ذم  فٟم٘مٚمو شاًمٚم ْحؿُ  --َوا

ًمٕمؾ اًمقاًمد مل يًتحي ذًمؽ ذم يمالم واًمده سم٘مقًمف:  اًمِمٛمس اًمرُمكم فووضم  

، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 2.28أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) -ؿاحلدي٨م ومٗمْمؾ اًمٚمٌـ قمغم اًمٚمح

0.077) 

*** 

 



 

 

﴿ ٜٓ ﴾ 

 

 ِغأٌخ فٟ أفع١ٍخ اٌٍجٓ أَ اٌمغً

 اًمنمف اعمٜم٤مويواظمت٤مره ، اًمٚمٌـ أومْمؾ ُمـ قمًؾ اًمٜمحؾ يمام سح سمف اًمًٌٙمل

اًمٜمٌل ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء ىم٤مل:  أن vحلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  :واؾمتٔمٝمره اسمـ اعمٜمػم  

ٌؾ، َوىَمَدٌح ومِٞمِف مَخٌْر، وَم٠َمظَمْذُت اًم ِذي  وَم٠ُمشمِٞم٧ُم سمِثاَلصََم٦ِم َأىْمَداٍح: ىَمَدٌح » ًَ ، َوىَمَدٌح ومِٞمِف قَم ـٌ ومِٞمِف ًَمٌَ

تَُؽ  سْم٧ُم، وَمِ٘مٞمَؾ زِم: َأَص٧ٌَْم اًمِٗمْٓمَرَة َأْٟم٧َم َوُأُم  ـُ وَمنَمِ  -أظمرضمف اًمٌخ٤مري (0)شومِٞمِف اًمٚم ٌَ

واًمٕمًؾ ، اًمٚمٌـ :ومجع اسمـ رؾمالن سم٠من إومْمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمتٖمذي واًمري

)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين قمغم حتٗم٦م اعمحت٤مج  -م اعمٜم٤مومع واحلالوةأومْمؾ ُمـ طمٞم٨م مجق

، ذح اًم٘مًٓمالين قمغم اًمٌخ٤مري 4.453و  0.296، ومٞمض اًم٘مدير 0.299

8.326) 

*** 

 

                                                 

ٌَ  ٛمرَ َواخْلَ  قَمَٚمْٞمِف اعم٤َمءَ  َض رَ وَمٕمَ : »وذم رواي٦م- 0 ٌَ  ذَ ظَم وَم٠مَ  ـَ َواًمٚم   أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل شـَ اًمٚم 



 

 

﴿ ٜٔ ﴾ 

 

 (0)ض اٌمشثبة 

 اًم٘مٓمع-ًُمَٖم٦ًم:  (شضماٌ)

قَم٤ًم:  متٚمٞمؽ اًمٌمء سمرد  سمدًمف- َذْ

ۉ ې ې ې ې ى ى  ائ  ائ  شمٕم٤ممم: ﴿ اهلل ىمقل إَْصُؾ ومِٞمِف:

 [-245]اًمٌ٘مرة:   ﴾ەئ   ەئ

 ًْ ُمُ  ـُمِ  ٤مُمَ »: ىم٤مل ^ أن اًمٜمٌل v سمـ ُمًٕمقدقمٌداهلل قمـ 
 ًْ ُمُ  ُض ُيْ٘مرِ  ؿٍ ٚمِ

 امً ٚمِ

 دَ َّم يمَ  ٤منَ يمَ  ٓ  إِ  لْمِ شمَ ر  ُمَ  و٤مً رْ ىمَ 
ةً  ٤مٝمَ ىَمتِ  -طم٤ٌّمن واسمـ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف شَُمر 

ـْ »: ^ىم٤مل ىم٤مل:  v وقمـ أيب هريرة  --َأَداَءَه٤م ُيِريدُ  اًمٜم ٤مسِ  َأُْمَقاَل  َأظَمذَ  َُم

ـْ  ،قَمٜمْفُ  اهللُ  َأد ى   أظمرضمف اًمٌخ٤مري- شاهلُل َأشْمَٚمَٗمفُ  --إشِْماَلوَمَٝم٤م ُيِريدُ  َأظَمذَ  َوَُم

  دىُ اٌمشع:

 ُمٜمدوب ذم طمؼ اعم٘مِرض، وُم٤ٌمح ذم طمؼ اعم٘مؽمض-

 يم٠من يٙمقن اعم٘مؽمض ُمْمٓمرًا،  وىمد جي٥م اإلىمراض:

يمام إذا قمٚمؿ أو همٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف يٍمومف ذم ُمٕمّمٞم٦م ُمع  وىمد ُيرم اإلىمراض:

 صح٦م اًم٘مرض، 

 يمام إذا قمٚمؿ أو همٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف يٍمومف ذم ُمٙمروه- وىمد يٙمره اإلىمراض:

 

                                                 

 ، وىمد ُأوٞمػ ٕمهٞمتف-شأيب ؿمج٤مع»- سم٤مب اًم٘مرض ًمٞمس ُمـ ُمتـ 0



 

 

﴿ ٜٕ ﴾ 

 

 ٠ٚذشَ االلزشاع ٚاالعزذأخ ػٍٝ:  

)أ( همػم ُمْمٓمر مل يرُج اًمقوم٤مء ُمـ ؾم٥ٌم فم٤مهر يمـ: همٚم٦م أروف وقم٘م٤مره، وم٢من رضم٤م 

 اًمقوم٤مء ُمٜمٝم٤م-- مل ُيرم- 

ُيرم سمؾ يٙمره إن مل ُم٤م مل يٕمٚمؿ اعم٘مرض سمح٤مًمف، وم٢من قمٚمؿ-- ومال  وحمؾ احلرُم٦م:

 يٙمـ صَمؿ  طم٤مضم٦م، وأُم٤م اعمْمٓمر ومٞمج٥م اىمؽماوف وإن مل يرج اًمقوم٤مء: طمٗمٔم٤ًم ًمروطمف-

)ب( وًمق قمٚمؿ اعم٘مؽمض أٟمف إٟمام ي٘مروف اعم٘مرض ًمٜمحق صالطمف أو قمٚمٛمف وهق  

)حتٗم٦م اعمحت٤مج  ذم اًم٤ٌمـمـ سمخالف ذًمؽ-- طمرم آىمؽماض أيْم٤ًم، ويٛمٚمؽ اًم٘مرض-

، هن٤مي٦م اًمزيـ 3.61،  إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4.220ت٤مج ، هن٤مي٦م اعمح5.36ُمع اًمنمواين 

 ( سمتٍمف209

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍمشض

  أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو:

  -(ديٜم٤مر 0111) ـًما هذا أىمروتؽ

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-

 زيد وقمٛمرو-  ٕم٤مىمدان:اًم

 ديٜم٤مر-  0111 ٕم٘مقد قمٚمٞمف:اعمو

 -ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ: واًمّمٞمٖم٦م

 أسوبْ اٌمشض
 

 ّمٞمٖم٦م- اًم3

الرشد:  -1

وهى االتصاف 

بالبلىغ والعقل 

والصالح يف 

 الدين واملال.

االختًار:  -2

فال 

يصح 

ن م

مكره

. 

أهلًة  -3

التربع يف 

ٕم٘مقد قمٚمٞمف - اعم2

 علًه

 

 ٕم٤مىمدان - اًم0

 

 اإلجي٤مب اًم٘مٌقل ضاعم٘مرِ  اعم٘مؽمض



 

 

﴿ ٜٖ ﴾ 

 

 -اعم٘مؽمض[إول: اًمٕم٤مىمدان ]اعم٘مِرض و

 :ْششٚؽ اٌؼبلذا 

 آظمتٞم٤مر: ومال يّمح ُمـ ُمٙمره- -0

 ،حجقر قمٚمٞمفاعمأهٚمٞم٦م اًمتؼمع ذم اعم٘مرض ومٞمام ي٘مروف: وهق اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ همػم  -2

ذم ُم٤مل حمجقره: ٕن اًم٘مرض ومٞمف ؿم٤مئ٦ٌم شمؼمع، ومٞمج٥م اًمتؼمع قزم وٓجيقز يمذًمؽ ًمٚم

  أن يٙمقن اعم٘مِرض أهالً ًمف-

ًٗمف، سمحجقر قمٚمٞمف اعم: وهق اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ همػم أهٚمٞم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعم٘مؽمض -3

 ويّمح اىمؽماض اعمٗمٚمس-

 اًمث٤مين: اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ]اعم٤مل اعم٘مَرض[:

]دراهؿ ودٟم٤مٟمػم[ : يم٤مًمٜم٘مقد (0)ىمرض يمؾ ُم٤مل ُيٛمٚمؽ سم٤مًمٌٞمع، ؾمقاء اعمثٚمٞم٤مت يّمح

 -وذرة[ىمٛمح وؿمٕمػم ]احلٌقب و

 ت-اًمتل شمٜمْمٌط سم٤مًمقصػ يم٤محلٞمقاٟم٤مت واًمٕم٘م٤مرا (2)ُم٤متق  ٘متاعمويمذًمؽ 

                                                 

َٚمؿُم٤م طمٍمه يمٞمؾ أو وزن وضم٤مز  :اعمثكم- 0  ً وم٤مًمؽماب واًمٜمح٤مس واحلديد واًمتؼم واعمًؽ واًمٕمٜمؼم  ،ومٞمف اًم

 :يمٚمٝم٤م ُمثٚمٞم٦م --رـم٦ٌم واًمدىمٞمؼ واًمٚمحؿ اًمٓمريواًمٕمٜم٥م واًمرـم٥م واًمٗمقايمف اًم ،واًمٙم٤مومقر واًمثٚم٩م واًم٘مٓمـ

 -(2.345أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) ًمّمدق اًمتٕمريػ قمٚمٞمٝم٤م-

سم٤مًمٙمٞمؾ أو  أٟمف ي٘مدر ذقم٤مً  :يمٞمؾ أو وزن، سمٛمٕمٜمك ُم٤م وٌٓمف ذقم٤مً  :( أيُم٤م طمٍمه يمٞمؾ أو وزن)وُمٕمٜمك 

 (3.063إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم - )ن يمؾ ؿمئ يٛمٙمـ وزٟمف طمتك احلٞمقانٕاًمقزن، 

َٚمؿوإن ضم٤مز  ُمت٘مقم --يمحٞمقان وصمٞم٤مب أو ذرعٌ  - ُم٤م طمٍمه قمدٌّ 2  ً واجلقاهر واعمٕمجقٟم٤مت  ،ومٞمف اًم

َٚمؿوٟمحقه٤م ويمؾ ُم٤م يٛمتٜمع   ً  -(6.09حتٗم٦م اعمحت٤مج )- وإن طمٍمه يمٞمؾ أو وزن ُمت٘مقم --ومٞمف اًم



 

 

﴿ ٜٗ ﴾ 

 

: ىمروف -- ومال يّمحيم٤مًمٓمٕم٤مم اعمٓمٌقخ ٤مت اًمتل ٓ شمٜمْمٌط سم٤مًمقصػُمق  ٘متوأُم٤م اعم

 ام ٓ يٜمْمٌط سم٤مًمقصػ-- يتٕمذر أو يٕمن ردُّ ًمٕمدم ُمٕمروم٦م ٟم٦ًٌم شم٠مصمػم اًمٜم٤مر قمٚمٞمف، وم

 -سمدًمف

 :٠شزشؽ فٟ اٌّبي اٌّمشع 

: أو ذرقم٤مً  أن يٙمقن ُمٕمٚمقم اًم٘مدر قمٜمد اًم٘مرض، يمٞماًل أو وزٟم٤ًم أو قمدداً  -0

 -د سمدًمفًمٞمتٛمٙمـ ُمـ ر

مل يّمح ومٚمق أىمروف دراهؿ ٓ يٕمٚمؿ قمدده٤م، أو ـمٕم٤مُم٤ًم ٓ يٕمٚمؿ يمٞمٚمف أو وزٟمف-- 

 سم٤مًمٜمْم٩م يمٛمٞمتف ٓظمتالف :اًم٘مرض يّمّح  مل --ُمٓمٌقظم٤مً  أىمروف ًمق ويمذًمؽاًم٘مرض، 

 -ٟمْمجف ُم٘مدار وضمٝمؾ

ح وأن يٙمقن اعم٤مل اعم٘مرض ضمٜم٤ًًم مل خيتٚمط سمف همػمه، ومال جيقز ىمرض ىمٛم -2

 : ٕٟمف يتٕمذر ردُّ سمدًمف-امءخمٚمقط سمِمٕمػم، أو ًمٌـ ُمِمقب سم

  وشمٙمقن سمـ: اًمث٤مًم٨م: اًمّمٞمٖم٦م:

 -ىمدره يمذا ُم٤مًٓ  أىمروتؽ وأؾمٚمٗمتؽ٘مقًمؽ: إجي٤مب: يم (أ)

 -ُمٜمؽ ُم٤مًٓ ىمدره يمذا اؾمتٚمٗم٧ُم أو  ،٘مقًمؽ: ىمٌٚم٧ُم ىمٌقل: يم (ب)

  :ُّمَشع  و١ف١خ ٍِه اٌ

ؽ ٛمٚمَ ٕٟمف ًمق مل يُ : سم٤مًم٘مٌض وإن مل يتٍمف ومٞمف يم٤معمقهقب --ُض ٘مرَ ؽ اعمُ ٛمٚمَ يُ 

 -ُٓمتٜمع قمٚمٞمف اًمتٍمف ومٞمف --سم٤مًم٘مٌض

 



 

 

﴿ ٜ٘ ﴾ 

 

 ُّثذي اٌمشع:ِب ٠جت سد ٖ 

 ]وبٌٕمٛد ٚاٌذجٛة[..  ِث١ًٍب:ِباًل إرا وبْ اٌمشع  .ٔ

: ٕٟمف ويم٤من ُمقضمقداً  (0)طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م اىمؽموف أن يرد ُمثؾقمغم اعم٘مؽمض  وضم٥م

 هلذه اًمٜم٘مقدإن سم٘مل ، هذا ٤مًمٜم٘مقداًمتٕم٤مُمؾ سماًمًٚمٓم٤من سمٓمؾ أوإن ، أىمرب إمم طم٘مف

وإٓ وضم٥م رد ىمٞمٛمتف سم٤مقمت٤ٌمر أىمرب وىم٧م إمم وىم٧م ـ،  أي همػم شم٤مومٝم٦مـ ىمٞمٛم٦م 

 -ًمف ومٞمف ىمٞمٛم٦م ،اعمٓم٤مًم٦ٌم

قمٛم٧م سمف  ؿمٛمؾ ذًمؽ ُم٤م: (7.237 تف قمغم اعمٜمٝم٤مج اًم٘مقيؿطم٤مؿمٞم)ىم٤مل اًمؽمُمز ذم 

 اًمٌٚمقى ذم زُمٜمٜم٤م ذم ُمٙم٦م اعمنموم٦م وهمػمه٤م ُمـ إىمراض اًمري٤مٓت ويم٤مٟم٧م سمثالصملم ىمرؿم٤مً 

 -ومٚمٞمس ًمف همػمه٤م ،ُمثالً  صمؿ شمٜمزل قمٜمٝم٤م إمم مخ٦ًم وقمنميـ ىمرؿم٤مً  ،ُمثالً 

ِل  ^»ىم٤مل:  v قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري َيتََ٘م٤مَو٤مُه َدْيٜم٤ًم يَم٤مَن  ضَم٤مَء َأقْمَرايِبٌّ إمَم اًمٜمٌ 

وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم: إْن يَم٤مَن قِمٜمَْدِك مَتٌر وَم٠َمىْمِرِوٞمٜم٤َم  b قَمَٚمٞمِْف، وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَم ظَمْقًَم٦َم سمِٜم٧ِْم ىَمٞمْسٍ 

   أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف شطَمت ك َي٠ْمشمِٞمَٜم٤َم مَتٌر وَمٜمَْ٘مِْمٞمَِؽ 

 ]وبٌذ١ٛأبد ٚاٌث١بة ٚاٌجٛا٘ش[..  ِزمًِٛب: ِباًل اٌمشع إرا وبْ .ٕ

وم٢مٟمف يرد ؿم٤مة سمدهل٤م  --، يمام ًمق اىمؽمض ؿم٤مةً (2)ةً رد ُمثٚمف صقرقمغم اعم٘مؽمض  وضم٥م

 -وهٙمذا ٗمراه٦مأو داسم٦م وم٤مره٦م-- وم٢مٟمف يرد داسم٦م سمدهل٤م سمقصػ اًم ،سمٜمٗمس أوص٤مومٝم٤م

                                                 

أي: طمٞم٨م ٓ اؾمتٌدال اعمثؾ، أُم٤م ُمع اؾمتٌدال )يم٠من قمقوف قمـ سُمر ذم ذُمتف صمقسم٤ًم أو دراهؿ(-- ومال  -0

 سمتٍمف (4.228)طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼمُمٚمز  تٌدال قمـ همػم اعمثٛمـ- يٛمتٜمع: جلقاز آؾم

م، يمام ًمق أشمٚمػ ُمت٘مقُم٤ًم، وقمغم اًم٘مقل سمقضمقب اًم٘مٞمٛم٦م: وم٤معمٕمتؼم ذم 2 - وىمٞمؾ: جي٥م رّد اًم٘مٞمٛم٦م ذم اعمت٘مق 

م-- ىمٞمٛمتف يقم اًم٘مٌض إن ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف ُيٛمٚمؽ سم٤مًم٘مٌض-  (3.33)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  اعمت٘مق 



 

 

﴿ ٜٙ ﴾ 

 

  ٌوإن يم٤من  (0)ضاعم٘مؽم ذم ُمٚمِؽ  ف ُم٤م دام سم٤مىمٞم٤مً اًمرضمقع ذم قمٞمٜمض ٚمٛم٘مرِ ًم :شَمٜمٌِْٞمف

، وقمغم ُمٜمف أىمرب ٕٟمف :أومم سمٕمٞمٜمف وم٤معمٓم٤مًم٦ٌم وم٘مده، قمٜمد سمدًمف ـمٚم٥م ًمف ٕن :راً ُم١مضم  

 -عم٘مؽمض رده قمٚمٞمف ىمٝمراً ا

  ٌض أن يٓم٤مًم٥م طم٘مف ُمـ اعم٘مؽمض ذم أي  وىم٧م ؿم٤مء، ؾمقاء ًمٚمٛم٘مرِ  :آظمر شَمٜمٌِْٞمف

 أم ُمٕملم قُمْرف ذًمؽ ذم أُوضمد وؾمقاء، د أضمؾ ُمٕملم ذم اًمٕم٘مد ًمٚمقوم٤مء أم مل ُيددطمد  أ

 -يقضمد مل

 االشزشاغ فٟ لمذ اٌمشضِغأٌخ 

 -ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مرض آؿمؽماط ىمد يٙمقن ذم ,أ 

 ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مؽمض-ذم آؿمؽماط وىمد يٙمقن  ,ب 

 -ُمٜمٗمٕم٦م هلامذم آؿمؽماط وىمد يٙمقن  ,ج 

 عفبألٚي: إْ وبْ اٌششؽ ف١ٗ ِٕفؼخ ٌٍّمِش

ض ومٝمق ضمر  ٟمٗمٕم٤ًم ًمٚمٛم٘مرِ  ىمرضٍ : ٕن يمؾ  (2)دويٗمًد اًمٕم٘م سمٓمؾ اًمنمط احلٙمؿ:

ظمرج قمـ  --وم٢مذا ذط ومٞمف ًمٜمٗمًف طم٘م٤مً  ،اإلروم٤مق --ُمقوقع اًم٘مرض، وٕن (3)٤مرسم

 -ومٛمٜمع صحتف ،ُمقوققمف

                                                 

ن ٓ يتٕمٚمؼ سمف طمؼ ٓزم، وم٢من شمٕمٚمؼ سمف طمؼ ٓزم يم٠من وضمده - ويِمؽمط جلقاز اًمرضمقع ذم قمٞمٜمف: أ0

 ( سمتٍمف-4.232)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  ُمرهقٟم٤ًم-- ومال رضمقع- 

ُمٕمٚمقم أن حمؾ  اًمٗم٤ًمد-- طمٞم٨م وىمع اًمنمط ذم صٚم٥م اًمٕم٘مد، أُم٤م ًمق شمقاوم٘م٤م قمغم - ىم٤مل اًمِمؼماُمٚمز: 2

 (4.231)طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز  ذًمؽ ومل ي٘مع ذط ذم اًمٕم٘مد-- ومال وم٤ًمد-

 ( درهؿ، وم٤مؿمؽمط زيد أن يٕمٓمٞمف ؾمٞم٤مرشمف ًمٞمٜمتٗمع هب٤م أؾمٌققم٤ًم--  مل يّمح-2111) أىمرض زيٌد قمٛمراً  ُِمَث٤مًُمُف:- 3



 

 

﴿ ٜٚ ﴾ 

 

 ـ يمزُمـ هن٥مـ أضماًل ويم٤من ًمف همرض ذم إضمؾ  ٘مِرضأن يِمؽمط اعم ذًمؽ: ُمث٤مل

 ويم٤من اعم٘مؽمض ُمقهًا سم٤معم٘مَرض أو سمٌدًمف، 

  -(0)ر  اًم٘مدزي٤مدة ذم أن يرد  ض اعم٘مرِ أو يِمؽمط 

، أو رد (2)صحٞمح قمـ ُمٙمنـ: يم) زي٤مدة ذم اًمّمٗم٦م ض أن يرد  يِمؽمط اعم٘مرِ أو 

 -(ضمٞمد قمـ رديء

 -أو أروف داره يٌٞمٕمف ض أنيِمؽمط اعم٘مرِ  أو

 -(3)ضًمٚمٛم٘مرِ  ُمٜمٗمٕم٦م ضمر   ذطٍ  يمؾ ُمـأو همػم ذًمؽ 

 لٕذ اٌٛفبء سد اٌض٠بدحِغأٌخ 

 ٦مصحٞمحدراهؿ ، أو اًم٘مرض قمـ سمدلقمٜمد اًمقوم٤مء  رد  زي٤مدةً أن ي جيقز ًمٚمٛم٘مؽمض

ط ؽمدون أن يِمهذا يمٚمف ض، م هدي٦م ًمٚمٛم٘مرِ أو ىمد   ،ئ٦مقمـ ردي ة، أو ضمٞمدةقمـ ُمٙمن

 حلدي٨م أيب راومع :ومٕمٚمف: اىمتداء سم٤مًمٜمٌل ^ ًمفيًتح٥م ، سمؾ اعم٘مِرض ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد

                                                 

 درهؿ- 0111درهؿ قمغم أن يرده٤م ًمف  811سم٠من أىمروف  ُِمَث٤مًُمُف:- 0

: ىمٓمٕم٦م ٟم٘مد ىمٓمٕم٧م سم٤معم٘مراض أضمزاء ُمٕمٚمقُم٦م، أُم٤م واعمٙمن: هق اعميوب ]اعمًٙمقك[، اًمّمحٞمح- 2

)سمٖمٞم٦م   ٟم٘مقد صحٞمح٦م، وأُم٤م ٟمحق اعم٘م٤مصٞمص وم٤مًمٕم٘مد هب٤م سم٤مـمؾ: ًمٚمجٝمؾ سم٘مٞمٛمتٝم٤م-ٟمحق إرسم٤مع ومٝمل 

 -(061ص ’اعمًؽمؿمديـ

ض اًمرد سمٌٚمد آظمر، وُمٜمف ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ُمـ ىمقًمف ًمٚمٛم٘مؽمض: - وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: أن يِمؽمط اعم٘مرِ 3

ُمٚمز )هن٤مي٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماأىمروتؽ هذا قمغم أن شمدومع سمدًمف ًمقيمٞمكم سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م- 

4.231) 



 

 

﴿ ٜٛ ﴾ 

 

v « ـْ َرضُمٍؾ سَمْٙمراً  ̂ اهللَأن  َرؾُمقَل ٚمََػ ُِم ًْ اؾْمتَ
ـْ إسِمِِؾ ، وَمَ٘مِدَُم٧ْم قَمَٚمٞمِْف إسِمٌِؾ ُمِ (0)

ضُمَؾ سَمْٙمَرُه، وَمَرضَمَع إًَِمٞمِْف َأسُمق َراومٍِع، وَمَ٘م٤مَل: مَلْ َأضِمْد ومِ  َدىَم٦ِم، وَم٠َمَُمَر َأسَم٤م َراومٍِع َأْن َيْ٘ميِضَ اًمر  ٞمَٝم٤م اًمّم 

ٓ  ظِمٞم٤َمًرا َرسَم٤مقِمٞم٤مً  ٜمُُٝمْؿ ىَمَْم٤مءً »، وَمَ٘م٤مَل: إِ ًَ   -أظمرضمف ُمًٚمؿ شأقَْمٓمِِف إِي ٤مُه، إِن  ظِمٞم٤َمَر اًمٜم ٤مِس أطَْم

ـٌ وَمَ٘مَْم٤ميِن »ىم٤مل:  c قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهللو ِل  ^ َدْي يَم٤مَن زِم قَمغَم اًمٜمٌ 

  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش َوَزاَديِن 

ـُ  َػ ٚمَ ًْ ؾمتَ اِ »قمـ جم٤مهد ]سمـ ضمؼم اعمٙمل[ ىم٤مل: و  ٣َم ىمَ  ؿ  صمُ  ؿَ اهِ رَ دَ  c رَ ٛمَ قمُ  اسم

ـُ  ٤مَل ٘مَ ل! ومَ امِهِ رَ ـ دَ ػٌم ُمِ ظَم  هِ ذِ : هَ ُؾ ضُم اًمر   ٤مَل ٘مَ ٤م- ومَ ٜمٝمَ ًا ُمِ ػمَ ظَم  ؿَ اهِ رَ دَ  د : ىمَ c رَ ٛمَ قمُ  اسم

 أظمرضمف ُم٤مًمؽ- ش٦مٌ ٌَ ٞم  ـمَ  َؽ ًمِ ذَ  سمِ ِز ٗمْ ٟمَ  ـ  ٙمِ ًمَ وَ  ٛم٧ُم ٚمِ قمَ 

ىم٤مل اعم٤موردي: واًمتٜمزه قمٜمف أومم ىمٌؾ - -سمٖمػم ذط ُم٤م ُمر   ض أظمذوٓ يٙمره ًمٚمٛم٘مرِ 

 رد اًمٌدل- 

 وإؿمٝم٤مد طم٤ميمؿ قمٜمد سمف وإىمرار قمٞمٜم٤مً  ويمٗمٞمؾ رهـ أن يِمؽمط ضًمٚمٛم٘مرِ جيقز و

 ،اًمٗمًخ --اعم٘مؽمض سمف يقِف  مل إذا ومٚمف ،د ٓ زي٤مدة ومٞمفذًمؽ شمقصم٘م٦م ًمٚمٕم٘م ٕن :قمٚمٞمف

 -(2)طذ سمٖمػم اًمرضمقع ًمف يم٤من وإن

 -(0)اًمٙمراه٦م :وضمٝم٤من، أوضمٝمٝمام فٗمل إىمراوومد رد اًمزي٤مدة ُمـ شمٕمق  و

                                                 

: هق ُم٤م أشمك قمٚمٞمف ؾم٧م ؾمٜملم ُمـ اإلسمؾ ٤مً ٤مقمٞم  سمَ رَ : خمت٤مرًا ضمٞمدًا- اً ٤مرَ ٞمَ ظِم ل ُمـ اإلسمؾ- تِ اًمٗمَ  :ٙمراًمٌَ : سَمٙمراً - 0

 -ودظمؾ ذم اًم٤ًمسمٕم٦م، وهق اًمذي ـمٚمٕم٧م رسم٤مقمٞمتف

- ٕن احلٞم٤مء واعمروءة-- يٛمٜمٕم٤مٟمف ُمـ اًمرضمقع سمال ؾم٥ٌم، سمخالف ُم٤م إذا وضمد، وم٢من اعم٘مؽمض إذا اُمتٜمع 2

 (4.230)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  ًمقوم٤مء سمٌمء ُمـ ذًمؽ-- يم٤من اعم٘مرض ُمٕمذورًا ذم اًمرضمقع همػم ُمٚمقم-ُمـ ا

 فسمتٍم



 

 

﴿ ٜٜ ﴾ 

 

 ٚاٌثبٟٔ: ئْ وبْ اٌششغ ف١ٗ ِٕفمخ ٌٍّمزشض

: (2)ٓ يٗمًد اًمٕم٘مديمذًمؽ ـ قمغم إصح ـ و ،يٚمٖمق اًمنمط ومل جي٥م اًمقوم٤مء احلٙمؿ:

قم٘مد  وٕٟمف ،سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مؽمض ،ٕٟمف وقمد سم٢مطم٤ًمن: وٕٟمف مل جير ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مرض

 إروم٤مق، ومٙم٠مٟمف زاد ذم اإلروم٤مق-

 -ض أضماًل ومل يٙمـ ًمف همرض صحٞمحأن يِمؽمط اعم٘مرِ  وأُمثٚم٦م ذًمؽ:

 -(3)اً ىمدر أٟم٘مصاعم٘مؽمض  يرد أنض أن يِمؽمط اعم٘مرِ أو 

 -(صحٞمح قمـ ن  ُمٙم رد  ـ: يم) ٦مً صٗم أٟم٘مصاعم٘مؽمض  يرد أنأن يِمؽمط  أو

 رديئ٤ًم قمـ ضمٞمد- اعم٘مؽمض يرديِمؽمط أن أو أن 

 ٚاٌثبٌث: ئْ وبْ اٌششغ ف١ٗ ِٕفمخ ٌٍّمشض ٚاٌّمزشض

 ومٞمف شمٗمّمٞمؾ: احلٙمؿ:

  -- ومال جيقز ويٗمًد اًمٕم٘مد-ض واعم٘مؽمض ُمت٤ًموي٦م٢من يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مرِ وم - أ

 -أيْم٤مً  ض أىمقى-- ومال جيقز ويٗمًد اًمٕم٘مدٛم٘مرِ ٚمًمإن يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م و - ب

                                                                                                                            

ُمٕمرووم٤ًم سمرد  اًمزي٤مدة، وىمّمد زيد ىمرض قمٛمرو ٕضمؾ رد اًمٌدل  يم٠من أىمرض زيٌد قمٛمرًا، ويم٤من قمٛمرو -0

 -ُمع اًمزي٤مدة-- يمره اًم٘مرض ـ قمغم إوضمف ـ

ن ُم٤م قمٚمؿ سم٤مًمٕمرف، يم٤معمٕمروف سم٤مًمنمط-ٓيّمحُّ إىمراوف إٓ  سمنمط  واًمقضمف اًمث٤مين:   أن يرد قمٚمٞمف ُمثؾ ُم٤م أظمذه:ٕ 

قمنمة دراهؿ، ومٞم٠مِت سمٕمنمة وداٟم٘ملم،  ذم رضمؾ أىمرض رضمالً أٟمف ؾمئؾ »إوزاقمل روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ 

 شوهؾ يٙمقن اًمرسم٤م إٓ قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمسف هب٤م، ىم٤مل: ًمف: إٟمف ىمد ـم٤مسم٧م ٟمٗمً وم٘مٞمؾؾ، ٌَ ٘مْ ىم٤مل: ٓ شمَ 

 عمٜم٤موم٤مشمف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد- - وُم٘م٤مسمؾ إصح: يٗمًد2

 درهؿ- 811درهؿ قمغم أن يرده٤م ًمف  0111سم٠من أىمروف  ُِمَث٤مًُمُف:- 3



 

 

﴿ ٔٓٓ ﴾ 

 

ٚمٛم٘مؽمض أىمقى-- ومٞمٚمٖمق اًمنمط ومل جي٥م اًمقوم٤مء وٓ ًمٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م وإن يم٤م - ت

 -يٗمًد اًمٕم٘مد

 همػم واعم٘مؽمض ،صحٞمح همرض فًم ويم٤من أضمالً  ضاعم٘مرِ  طؽمِمأن ي ُمث٤مل ذًمؽ:

، وإن يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٘مد ويّمح إضمؾ ومٞمٚمٖمق ُمقه سم٤معم٘مَرض أو سمٌدًمف--

 -٥مٚم  ومٖمُ  ىمقىأ إًمٞمف اجلرُّ  يم٤من --ُمٕمناً  يم٤من عم٤م اعم٘مؽمض ٕن ًمٚمٛم٘مِرض:

,4.230، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 5.47,48حتٗم٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين )

 سمتٍمف (3.96,97، اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل 3.34ت٤مج ، ُمٖمٜمل اعمح232

***



 

 

﴿ ٔٓٔ ﴾ 

 

 

 آؾمتٕمج٤مل واًمت٘مديؿ-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌغٍَُ)

قَم٤ًم: َٚمؿسمٞمع رء ُمقصقف ذم اًمذُم٦م سمٚمٗمظ  َذْ  ً  - ػأو اًمًٚم اًم

َٚمؿو  ً اًم
َٚمػ ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز، (0)  ً واًم

 ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمراق-  (2)

َُمـ َأؾمَٚمَػ : »^ ىم٤مل رؾمقل اهللىم٤مل:  cقمـ اسمـ قم٤ٌمس  إَْصُؾ ومِٞمِف:

 وَمٚمٞمًَٚمِػ ذِم يَمٞمٍؾ َُمٕمُٚمقمٍ 
ٍ
 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَوَوزٍن َُمٕمُٚمقٍم إمِم َأضَمٍؾ َُمٕمُٚمقمٍ  ،ذِم َرء

ذع يتٙمٚمؿ قمغم سمٞمقع اًمذُمؿ سمٚمٗمظ  --عم٤م ومرغ ُمـ اًمٙمالم قمغم سمٞمقع إقمٞم٤من

ٕٟمف ًمف  :وإٟمام أومرده سمٗمّمؾ ،ٚمؿ، وهق ٟمقع ُمـ اًمٌٞمقع إٓ أٟمف سمٚمٗمظ ظم٤مصاًمً

 ذوط زائدة وشمٗم٤مصٞمؾ زائدة قمغم أٟمقاع اًمٌٞمع-

 

 

                                                 

َٚمؿ- 0  ً  (298ص’ يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر) -ؾمٛمل سمذًمؽ ًمتًٚمٞمؿ رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس :اًم

ٚمَ - 2  ً  (298ص’ يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر) ؾمٛمل سمذًمؽ ًمت٘مديؿ رأس اعم٤مل- ػ:اًم

 اٌغٍََُّ

 دباًل ِٚإجاًل ف١ّب رىبًِ ف١ٗ خّظ ششائػ:  اٌغ٠ٍََُّٚصخ )اٌّزٓ(  

 . أْ ٠ىْٛ ِعجٛؼًب ثبٌصفخ. ٔ

 غ١شٖ.. ٚأْ ٠ىْٛ جٕغًب ٌُ ٠خزٍػ ثٕ

 . ٌُٚ رذخٍٗ إٌبس إلدبٌزٗ.ٖ

 . ٚأْ ال ٠ىْٛ ِم١ًٕب. ٗ

 . ٚال ِٓ ِم١ٓ.٘



 

 

﴿ ٕٔٓ ﴾ 

 

 أسوبْ اٌغٍََُّ

 - ُمًَٚمؿ ومٞمف3

 

 ؿًٚمِ ُمُ  -0

 
 - ُمًَٚمؿ إًمٞمف2 - رأس ُم٤مل4

 - صٞمٖم٦م5

 
 

 رٛظ١خ اٌّثبي اٌغٍََُِّثبي 

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

ذم  ري٤مل 111-011أؾمٚمٛم٧ُم إًمٞمؽ 

ؾمٞم٤مرة ]سمٛمقاصٗم٤مت ُيدده٤م[ شمًٚمٛمٝم٤م 

ُمٙم٦م زم ذم همرة ؿمٝمر رضم٥م ذم 

 قل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-- ومٞم٘ماعمٙمرُم٦م

 : زيد- ؿًٚمِ اعمُ 

 : قمٛمرو- واعمًَٚمؿ إًمٞمف

 : اًمًٞم٤مرة- واعمًَٚمؿ ومٞمف

 -ري٤مل 111-011: ورأس اعم٤مل

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-واًمّمٞمٖم٦م

 ،(2)يّمح أن ُيِمؽمط ىمٌض اعمًَٚمؿ ومٞمف طم٤مًٓ  :أي (0)(دباًل اٌغ٠ٍََُّٚصخ )

 -ذم إصح طم٤مًٓ يمذًمؽ -- اٟمٕم٘مد ـ ٠من أـمٚمؼيم ـ ويمذًمؽ ًمق مل يِمؽمط احلٚمقل

                                                 

 --أٟمف إذا ضم٤مز ذم اعم١مضمؾ ُمع اًمٖمرر :وطمجتٜم٤م ،ُمذهٌٜم٤م أٟمف يّمحو طم٤مٓا، ٓ يّمح :ىم٤مل إئٛم٦م اًمثالصم٦م- 0

 (298ص ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)- ٕٟمف أسمٕمد قمـ اًمٖمرر :ومٝمق ذم احل٤مل أضمقز

[ شمًٚمٛمٝم٤م زم  وصٗمٝم٤م يمذا ويمذا] يمت٤مبذم  درهؿ( 011أن ي٘مقل زيد: أؾمٚمٛم٧ُم إًمٞمؽ ) ُِمَث٤مًُمُف:- 2

( قمغم اًمٙمت٤مبٓ يٙمقن اعمًَٚمؿ ومٞمف  )ؽمط أن يِمويًٚمٛمٝم٤م ًمف طم٤مًٓ ]ًمٙمـ  ،)طم٤مًٓ(- ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧ُم 

 يٕمتؼم ؾَمَٚماًم[ ملُمرأى ُمـ اعمِمؽمي، وإٓ 



 

 

﴿ ٖٔٓ ﴾ 

 

َٚمؿيّمح  (ٚ)  ً  -(0)ف٠من يٍمح شم٠مضمٞمؾ شمًٚمٞمؿ اعمًَٚمؿ ومٞمسم (ِإجاًل) يمذًمؽ اًم

وًمق ىمٌض اعمًٚمؿ إًمٞمف سمٕمض اًمثٛمـ ، اًمت٠مضمٞمؾومال يّمح ومٞمف  --رأس اعم٤ملأُم٤م 

     -ؿ ومٞمفوؾم٘مط سم٘مًٓمف ُمـ اعمًٚمَ  ،سمٓمؾ اًمٕم٘مد ومٞمام مل ي٘مٌض --وشمٗمرىم٤م

َٚمؿويّمح   ً  (:ششائػ خّظ ف١ٗ رىبًِ ف١ّب) اًم

َٚمؿ  .ٔ   ً قمٜمف سمحٞم٨م يٜمتٗمل  (ثبٌصفخ ِعجٛؼًب ٠ىْٛ أْ)يِمؽمط ًمّمح٦م اًم

يم٤مًمًٞم٤مرة واًمٙمت٤مب  ٕمرف هب٤مٜمف وشمُ ٕمٞمّ يٙمقن ًمف صٗم٤مت شمْمٌٓمف وشمُ و ،صٗم٦م اجلٝم٤مًم٦م

 -واحلٞمقان

-- ومال يّمح (2)٦مٓ يٛمٙمـ وٌٓمف سم٤مًمقصػ يم٤مجلٚمقد واجلقاهر اًمٜمٗمٞمًَم٤م وم٢من يم٤من 

َٚمؿ  ً  -مم اًمٜمزاعٕٟمف قم٘مد قمغم ضمٝم٤مًم٦م وم٤مطمِم٦م شم١مدي إ :ومٞمف اًم

َٚمؿ ٚ). ٕ  ً   (ثغ١شٖ ٠خزٍػ ٌُ جٕغًب ٠ىْٛ أْ)( يِمؽمط ًمّمح٦م اًم

، وٟم٦ًٌم يمؾ ضمٜمس ـ ٓمٞم٥م خمٚمقط ُمـ ُمًؽ وقمٜمؼم وهمػممه٤مأُم٤م إن يم٤من خمٚمقـم٤ًم ـ يم

 -- وماليّمحذم اخلٚمٞمط جمٝمقًم٦م-

 

                                                 

[ شمًٚمٛمٝم٤م زم  )سمٕمد وصٗمٝم٤م يمذا ويمذا( ديٜم٤مر ذم ؾمٞم٤مرة ]0111) أن ي٘مقل زيد: أؾمٚمٛم٧ُم إًمٞمؽ ُِمَث٤مًُمُف:- 0

 ؿمٝمر(- ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧ُم- 

)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل  تٚمػ سم٤مظمتالف صٗم٤مئٝم٤م- - ٕن اجلٚمقد ختتٚمػ رىم٦ًم وصمخقٟم٦م، وٕن اجلقاهر اًمٜمٗمٞم٦ًم خت2

3.49) 



 

 

﴿ ٔٓٗ ﴾ 

 

  ٗاٌغ٠ٍََُّشزشؽ فٟ اٌخ١ٍؾ اٌزٞ ال ٠ظخ ف١ : 

 ٤مهلري٦ًمذم اًمٓمٞم٥م، ويم ُمثٚمٜم٤مه ، يمـامهمػم ُمٜمْمٌطويمقٟمف  ،يمقن اخلٚمٞمط ُم٘مّمقد إضمزاء

 -إضمزاء وهمػم ُمٜمْمٌٓم٦م ُم٘مّمقدة ام: ٕن إضمزاء اعمختٚمٓم٦م ُمٕمٝميمذًمؽ

َٚمؿ-- ومٞمجقز يم٤من اعمختٚمط همػم ُم٘مّمقد إضمزاء إنأُم٤م   ً ومٞمف، يم٠من يٙمقن  اًم

 ٟمٗمح٦م-ومٞمف اعمٚمح واإلُمثاًل: خي٤مًمط اًمٚمٌـ  (0)ـٓمف عمّمٚمحتف وطمٗمٔمف، يم٤مجلٌٚمْ ظَم 

اعمّمٜمققم٦م ُمـ ، يم٤مًمثٞم٤مب (2)طد إضمزاء اعمٜمْمٌوجيقز يمذًمؽ ذم اخلٚمٞمط اعم٘مّمق

 -ـ أي حمددة وُمٕمٚمقُم٦مـ ، وٟم٦ًٌم يمؾ ُمـ اًمّمقف واًم٘مٓمـ ُمٜمْمٌٓم٦م صقف وىمٓمـ

َٚمؿ( يِمؽمط ًمّمح٦م ٚ) -3  ً   (3)(إلدبٌزٗ إٌبس رذخٍٗ ٌُ) اًم

َٚمؿ--  ومال يّمح (4)زٌْ أو ظَم  أو ىمكٍم ٍخ دظمٚمتف اًمٜم٤مر ًمٓمٌ وم٢من  ً ٕن شم٠مصمػم اًمٜم٤مر ومٞمف:  اًم

 -ومٞمٝم٤م ٓ يٜمْمٌط

-- (0)ـُم٤م يٜمْمٌط شم٠مصمػم ٟم٤مره يم٠من دظمٚمتف اًمٜم٤مر ًمٚمتٛمٞمٞمز يم٤مًمٕمًؾ واًمًٛم]سمِِخالِف[ 

َٚمؿصح   ً  -ٙمقن ٟم٤مر هذه إؿمٞم٤مء ُمٜمْمٌٓم٦مًم: ومٞمف اًم

                                                 

َٚمؿ- اعمراد ضمٌـ همػم قمتٞمؼ ـ أي همػم ىمديؿ ـ، أُم٤م هق-- ومال يّمح 0  ً ومٞمف إن شمٕمذر وٌٓمف، ويِمؽمط ذم  اًم

 (2.641)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  اجلٌـ ذيمر طمٞمقاٟمف وسمٚمده وٟمققمف- 

ٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م )طم٤مؿم هٜم٤م: ُمٕمروم٦م اعمتٕم٤مىمديـ وزن يمؾ ُمـ إضمزاء- سم٤مٟٓمْم٤ٌمط- اعمراد 2

3.55) 

 (2.640)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  : حتّقل وٟم٘مؾ ُمـ طم٤مًم٦م إمم طم٤مًم٦م أظمرى- اإلطم٤مًم٦م- 3

 ٌز اخلٌز-ظَم - يمٓمٌخ اًمٚمحؿ أو ىمكم اًمٌٞمض أو 4



 

 

﴿ ٔٓ٘ ﴾ 

 

َٚمؿجيقز  :وذم وضمف: (299ص’ يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)ذم ىم٤مل احِلّمٜمل و  ً  ،ذم اخلٌز اًم

 -وطمٙم٤مه اًمروي٤مين قمـ ُمِم٤ميخ ظمراؾم٤من ،واًمٖمزازم إُم٤مم احلرُملموصححف 

َٚمؿ( يِمؽمط ًمّمح٦م ٚ) .ٗ  ً  (ِم١ًٕب) اعمًَٚمؿ ومٞمف (٠ىْٛ ال أْ) اًم

َٚمؿٕن  :يٜم٤مً سمؾ يِمؽمط أن يٙمقن دَ   ً ومٚمق  ،ُوِوَع ًمٌٞمع رء ُمقصقف ذم اًمذُم٦م اًم

َٚمؿ- ًَ  يم٤من اعمًَٚمؿ ومٞمف ُمٕمٞمٜم٤ًم-- ومٚمٞمس سم

َٚمؿ ىمٓمٕم٤مً ذه اًمًٞم٤مرةهب هذا اعم٤مل إًمٞمؽ أؾمٚمٛم٧ُم  ُِمث٤َمًُمُف: ًَ : ًمتٕمٞمٞمٜمف اعمًٚمؿ -- ومٚمٞمس سم

، : ٓظمتالف اًمٚمٗمظذم إفمٝمر يمذًمؽ وٓ يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤مً  ،وهق هٜم٤م )اًمًٞم٤مرة( ومٞمف

 وُم٘م٤مسمؾ إفمٝمر أٟمف يٜمٕم٘مد سمٞمٕم٤ًم-

َٚمؿ( يِمؽمط ًمّمح٦م ٚ) .٘  ً   (ِٓم١َّ ِٓ) يٙمقن اعمًَٚمؿ ومٞمف (ال) أن اًم

 ُم٘م٤مسمؾ ٛم٦ًم دراهؿهذه اخلإًمٞمؽ  ؾمٚمٛم٧ُم ن ي٘مقل: أيم٠موم٢من يم٤من ُمـ ُمٕملم-- 

ؼمة )هذه ص٤مع ُمـ   -ٟٓمتٗم٤مء اًمديٜمٞم٦مأيْم٤ًم:  -- ومٚمٞمس سمًٚمؿـ اًم٘مٛمحُم (اًمٙمقُم٦ماًمّمُّ

 يم٠من ي٘مقل: أؾمٚمٛم٧ُم يمذًمؽ ُمـ ُمقوع ُمٕملم،  اعمًَٚمؿ ومٞمفويِمؽمط أن ٓ يٙمقن 

سمًت٤من ومالن أو ُمـ اًم٘مري٦م  ُمـ وؾمؼ ُمـ اًم٘مٛمح ُم٘م٤مسمؾإًمػ هؿ ادراًم ههذإًمٞمؽ 

 اًمٗمالٟمٞم٦م ]واًم٘مري٦م صٖمػمة[: ٕٟمف ىمد يٜم٘مٓمع سمج٤مئح٦م-

*** 

                                                                                                                            

)طم٤مؿمٞم٦م  دظمقل اًمٜم٤مر ذم اًمًٛمـ ًمتٛمٞمٞمزه ُمـ اًمٚمٌـ-و- دظمقل اًمٜم٤مر ذم اًمٕمًؾ ًمتٛمٞمٞمزه ُمـ اًمِمٛمع، 0

 (2.642اًمٌٞمجقري 



 

 

﴿ ٔٓٙ ﴾ 

 

 (ششٚغ: ثّب١ٔخ اٌغٍََُّثُ ٌصذخ )

ٚٔٛلٗ ثبٌصفبد اٌزٟ ٠خزٍف ثٙب  (0)أْ ٠صفٗ ثمذ روش جٕغٗ)  .ٔ

َٚمؿذم  ومٞمذيمر (اٌثّٓ  ً ومٞمّمػ اًمًٚمٕم٦م اعمًَٚمؿ ومٞمٝم٤م ذم  ،ُم٤م يٜمٗمل اجلٝم٤مًم٦م قمٜمٝم٤م اًم

وٟمققمٝم٤م )قمجقة ُمـ اًمتٛمر أو قمامين ُمـ اًمؼم(  ،اًمٕم٘مد ُمع ذيمر ضمٜمًٝم٤م )متر أو سمر(

 سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل خيتٚمػ هب٤م اًمٖمرض اظمتالوم٤ًم فم٤مهراً 

  :ًمٜميب أُمثٚم٦م ًمتتْمحو

*  ،اعمٜمقرة اعمديٜم٦مآٟمت٤مج:  وسمٚمد*  ،أؾمقد :وًمقٟمف*  ،قمجقة: ٟمققمف*  ذم اًمتٛمر--

 -يمٞمٚمق همرام 011ويمٛمٞمتف:  ،احل٤ٌمت صٖمػمة: وطمجٛمف

                                                 

 (2.644)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  )اجلٜمس( هٜم٤م: ُم٤م يمثرت أومراده، واظمتٚمٗم٧م صٗم٤مشمف-- اعمراد سمـ0

 اٌغٍََُّششٚغ صذخ 

 ثّب١ٔخ ششٚغ:  اٌغٍََُّثُ ٌصذخ )اٌّزٓ( 

 ٠خزٍف ثٙب اٌثّٓ. أْ ٠صفٗ ثمذ روش جٕغٗ ٚٔٛلٗ ثبٌصفبد اٌزٟ  (ٔ)

 ٚأْ ٠زوش لذسٖ ثّب ٠ٕفٟ اٌجٙبٌخ لٕٗ.  (ٕ)

 ٚئْ وبْ ِإجاًل.. روَش ٚلذ ِذٍٗ.  (ٖ)

 ٚأْ ٠ىْٛ ِٛجٛدًا لٕذ االعزذمبق فٟ اٌغبٌت.  (ٗ)

 ٚأْ ٠زوش ِٛظك لجعٗ. (٘)

 ٚأْ ٠ىْٛ اٌثّٓ ِمًٍِٛب.  (ٙ)

 ٚأْ ٠زمبثعب لجً اٌزفشق. (ٚ)

  ٠ذخٍٗ خ١بس اٌششغ.ٔبجضًا ال اٌغٍَُٚأْ ٠ىْٛ لمذ  (ٛ)
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  ،ضمٚمد وم٤مظمر: وٟمقع اًمٓمٌٕم٦م*  ،ًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ااؾمٛمف*  --اًمٙمت٤مبذم و

 -اعمّمحػ ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٚمؽ ومٝمد جمٛمع: اؾمؿ دار اًمٓم٤ٌمقم٦مو*  ،وؾمط* وطمجٛمف: 

  ،XL 55* ُم٘م٤مس:  ،* وٟمققمف: ىمٓمـ ُمٍمي ،* ضمٜمًف: ىمٓمـ اًمثقب--ذم و

 ومٞمذيمر اًمٖمٚمظ واًمرىم٦م واًمٜمٕمقُم٦م واخلِمقٟم٦م- -ًمقٟمف: رُم٤مدي ؿمتقيو* 

  ،2019 ٝم٤م:ُمقديٚم*  ،XLE شمقيقشم٤م يم٤مُمري: اؾمٛمٝم٤م*  --وذم اًمًٞم٤مرة

ُمث٧ٌم و، ًمؽم 3.5ؾمٕم٦م  ،[طمّم٤من  300ؾمٚمٜمدر ـ 6] وحمرك* ، أؾمقد * ًمقهن٤م:

 هقم٤مت 8: ُمقاصٗم٤مت داظمٚمٞم٦م* و ،سمقص٦م 16 :وُم٘م٤مس اًمٕمجالت* ٦م اًمنقم

 AIR BAG  +RADIO   هقائٞمتَلملموؾم٤مدشمَ ـ  تـ حتٙمؿ يمٝمرسم٤مئل ذم اعمراي٤م ٦مأشمقُم٤مشمٞمٙمٞم

 +CD  + MP3+ AUX . 

  (لٕٗ اٌجٙبٌخ ٠ٕفٟ ثّب لذسٖ ٠زوش ٚأْ) .ٕ

 ورز وؿمٕمػم ]ىمٛمح تيمٞماًل ذم اعمٙمٞمال :اًم٘مدر ومٞمف ُمٕمٚمقمَ  ؿُ ٚمَ ًأن يٙمقن اعمُ  :أي

، وقمدًا ذم [وٟمح٤مس وىمٓمـ وسمٓمٞمخ وسم٤مذٟمج٤من شمٗم٤مح] ٤مت، ووزٟم٤ًم ذم اعمقزوٟم[وذرة

 -[وأرض ]ىمامش ٤مت، وذرقم٤ًم ذم اعمذروقم[وـمقب يمت٤مب] اتاعمٕمدود

يمام ىمرره اعمداسمٖمل  ومٞمف و٤مسمٓم٤مً  د  قمُ إن  واعمقزون يمٞمالً  ويّمح ؾمٚمؿ اعمٙمٞمؾ وزٟم٤مً 

٤م ٓ يٕمد اًمٙمٞمؾ ومٞمف سمخالف ُم، يم٤محلٌقب واجلقز واًمٚمقز واًمٗمًتؼ قمغم اًمتحرير

 -دراهؿ ودٟم٤مٟمػميم و٤مسمٓم٤مً 

وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمثٛمـ قمغم  ،عمحؾ اًم٘مٌض قمغم اًم٤ٌمئع اعمًَٚمؿ ومٞمف محؾويٙمقن 

 -اعمِمؽمي
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  (ِذٍٗ ٚلذ روش ..ِإجاًل وبْ ٚئْ) .ٖ

َٚمؿوإن يم٤من  :أي  ً أؾمٚمٛم٧م إًمٞمؽ )يمـ أضماًل ُمٕمٚمقُم٤مً  اًمٕم٤مىمدُ  رَ يمَ ُم١مضماًل-- ذَ  اًم

 --(حمرمؿمٝمر  إمميمت٤مب وصٗمف يمذا ويمذا(  011)ـقمغم أن شم٠مشمٞمٜمل سم( درهؿ 0111)

 ؿمٝمر حمرم سم٠مول ضمزء ُمـ سمذًمؽ حؾومٞم

ٕهن٤م  :ُم٤م يٕمرومف اًمٜم٤مس يمِمٝمقر اًمٕمرب أو اًمٗمرس أو اًمروم (:إضمؾ اعمٕمٚمقم)و

 - ُمٕمٚمقُم٦م ُمْمٌقـم٦م

ؾ  َٚمؿومٚمق أضم   ً ًمٚمجٝمؾ سمقىم٧م  :-- ومال يّمحأو إمم وىم٧م احلّم٤مد سم٘مدوم زيد اًم

َٚمؿأُم٤م إذا يم٤من ، إضمؾ  ً  - ومال ُيت٤مج إمم ذيمر رء-- ٕٟمف يًٚمؿ طم٤مًٓ-طم٤مًٓ- اًم

  (اٌغبٌت فٟ االعزذمبق لٕذ ِٛجٛدًا ٠ىْٛ ٚأْ) .ٗ

وًمق سم٤مًمٜم٘مؾ ُمـ  فوىم٧م اؾمتح٘م٤مىم ٟمققمف قمٜمدُم٤م ُيلم يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ وضمقد :أي 

 سمٚمد ٔظمر-

اًمرـم٥م ذم ـ: ذم وىم٧م طمٚمقل إضمؾ ]يم يٜم٘مٓمع وضمقده هم٤مًم٤ٌمً ومٚمق أؾمٚمؿ ومٞمام 

ٚمَ  -- مل يّمحومّمؾ اًمِمت٤مء[  ً  -ومٞمف ؿاًم

ومٞمف يٜمدر  سمٓمٞمخ ذم سمٚمدٍ ]ـيمومٞمام ًمق أؾمٚمؿ قمغم ُم٤م يٜمدر وضمقده ويمذًمؽ ٓ يّمح 

 [-ٟمت٤مضمفإ

 ٌٛ أعٍُ ف١ّب ٠غٍت ٚجٛدٖ ٌىٕٗ ٌُ ٠زٛفش  :ِغأٌخ

 ؟لٕذ دٍٛي ٚلذ االعزذمبق

ؿ ]ص٤مطم٥م اعم٤مل[ سملم أن يٜمتٔمر طمتك يتقومر سمؾ خيػم اعمًٚمِ  ،مل يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد

 -رأس اعم٤مل ًؽمد  أن يٗمًخ اًمٕم٘مد وي أو ،اعمًَٚمؿ ومٞمف
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 ذم طم٤مًمتلم: (لجعٗ ِٛظك ٠زوش ٚأْ) .٘

 -ًمذًمؽٓ يّمٚمح  اًمذي ضمرى ومٞمف اًمٕم٘مد يم٤من اعمقوع إن

ُيت٤مج ًمٜم٘مٚمف إمم يمٚمٗم٦م ًمٙمـ وّمٚمح ًمف ييم٤من اعمقوع اًمذي ضمرى ومٞمف اًمٕم٘مد  إنأو 

 -- ومٗمل ه٤مشملم احل٤مًمتلم-- يِمؽمط ذيمر ُمقوع اًم٘مٌض-وٟمٗم٘م٦م

٤محل٤ًم ًمٚم٘مٌض وٓ يمٚمٗم٦م ًمٜم٘مٚمف إًمٞمف-- صيم٤من اعمقوع اًمذي ضمرى ومٞمف اًمٕم٘مد  إنأُم٤م 

 -، وٓ يِمؽمط ذيمرهيم٤من هق ُمقوع اًم٘مٌض

  (ٚأْ ٠ىْٛ اٌثّٓ ِمًٍِٛب) .ٙ

إذا يم٤من  ( 0)(صحٞمح أو ُمٙمن) ٤مًمّمٗم٦مسمو (درهؿ) ٤مجلٜمسسمو ،(0111) سم٤مًم٘مدر

 ذم اًمذُم٦م، أو سم٤مًمرؤي٦م إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم-

  (2)(اٌزفشق لجً ٠زمبثعب ٚأْ) .ٚ

، ومٚمق شمٗمرىم٤م اًمتٗمرق ىمٌؾ إًمٞمف سمٜمٗمًٝمام أو سمٜم٤مئٌٝمام ؿؿ واعمًٚمَ اعمًٚمِ  يت٘م٤مسمض أن :أي

ٕٟمف ًمق مل ي٘مٌض ذم اعمجٚمس : -- سمٓمؾ اًمٕم٘مدذم جمٚمس اًمٕم٘مد ىمٌؾ ىمٌض رأس اعم٤مل

َٚمؿ، وٕن ًمٙم٤من ذم ُمٕمٜمك سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ وهق سم٤مـمؾ ًمٚمٜمٝمل قمٜمف  ً قم٘مد همرر  اًم

  -، ومال يْمؿ إًمٞمف همرر شم٠مظمػم رأس اعم٤مل قمـ اعمجٚمساطمتٛمؾ ًمٚمح٤مضم٦م

                                                 

: ىمٓمٕم٦م ٟم٘مد ىمٓمٕم٧م سم٤معم٘مراض أضمزاء ُمٕمٚمقُم٦م، أُم٤م واعمٙمن: هق اعميوب ]اعمًٙمقك[، اًمّمحٞمح- 0

)سمٖمٞم٦م  ٟمحق إرسم٤مع ومٝمل ٟم٘مقد صحٞمح٦م، وأُم٤م ٟمحق اعم٘م٤مصٞمص وم٤مًمٕم٘مد هب٤م سم٤مـمؾ: ًمٚمجٝمؾ سم٘مٞمٛمتٝم٤م-

 -(061ص ’اعمًؽمؿمديـ

  واعمراد سمف: إىم٤ٌمض اعمًٚمِؿ رأس اعم٤مل، وىمٌض اعمًَٚمؿ إًمٞمف ًمف ـ أي: رأس اعم٤مل ـ ذم اعمجٚمس-- 2

 (2.655)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 
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وؾم٘مط  ،سمٓمؾ اًمٕم٘مد ومٞمام مل ي٘مٌض --ؿ إًمٞمف سمٕمض اًمثٛمـ وشمٗمرىم٤مىمٌض اعمًٚمَ  ًمقأُم٤م 

 -ؿ ومٞمفسم٘مًٓمف ُمـ اعمًٚمَ 

 خ١بس ٠ذخٍٗ ال) ، وُمٕمٜمك ٟم٤مضمزًا:ٓزُم٤مً  (ٔبجضًا اٌغٍََُّ لمذ ٠ىْٛ ٚأْ) .ٛ

 ٕٟمف ًمق دظمؾ: شم٠مضمٞمؾ رأس اعم٤مل، أُم٤م شم٠مضمٞمؾ اعمًٚمؿ ومٞمف ومٞمّمحُيتٛمؾ ، فال(اٌششغ

َٚمؿ قم٘مد  ً ىمٌْمف  ومٞمٙمقن ،َع ُمـ صمٌقت اعمِٚمؽ ًمٚمٛمًَٚمؿ إًمٞمف ذم اًمثٛمـعمٜم ظمٞم٤مر اًمنمط اًم

 وذًمؽ ٓ جيقز- وي١مدي ذًمؽ إمم اومؽماق اًمٕم٤مىمديـ ىمٌؾ مت٤مم اًمٕم٘مد ،صقرة

َٚمؿيث٧ٌم ذم قم٘مد وم٢مٟمف  ظمٞم٤مر اعمجٚمس أُم٤م  ً : حلدي٨م : ٕٟمف يٜم٘ميض سم٤مًمتٗمرقاًم

ْ يَ ٞم ٕمَ اًمٌَ ^: » اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل vطمٙمٞمؿ سمـ طمزام  ىَم٤م٤مِن سم٤ِمخِلٞم٤َمِر َُم٤م مَل ُمتٗمؼ ش تََٗمر 

 قمٚمٞمف-

- 

*** 
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 (0) خّٛصٛف فٟ اٌزِاٌج١ك اٌٚ اٌغٍََُّاٌفشق ث١ٓ 

 (2)خ ّٛصٛف فٟ اٌزِاٌج١ك اٌ اٌغٍََُّ

َٚمؿأن يٙمقن سمٚمٗمظ   ً  أن يٙمقن سمٚمٗمظ اًمٌٞمع أو اًمًٚمػ اًم

 ٓ ىمٌْمف (3)سيِمؽمط شمٕمٞملم اًمثٛمـ ذم اعمجٚم ذم اعمجٚمس اًمثٛمـيِمؽمط ىمٌض 

 (4)اًمثٛمـ قمـ (آؾمتٌدال) آقمتٞم٤مض يّمح اًمثٛمـ قمـ (ٌدالآؾمت) آقمتٞم٤مض يّمحٓ 

 يّمح احلقاًم٦م سمف وقمٚمٞمف احلقاًم٦م سمف وٓ قمٚمٞمفيّمح ٓ 

 يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اًمنمط ٓ يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اًمنمط

*** 

                                                 

 (-0.518 اًمٌٞمجقري طم٤مؿمٞم٦م ،3.5 اخلٓمٞم٥م قمغم اًمٌجػمُمل طم٤مؿمٞم٦م ،5.01 اعمحت٤مج  )حتٗم٦م  -0

 ذم سمديٜم٤مر يمذا صٗمتف صمقسم٤مً  ٜمؽُم اؿمؽمي٧ُم  أو اًمدراهؿ، هبذه يمذا صٗمتف صمقسم٤مً  ُمٜمؽ اؿمؽمي٧ُم  ي٘مقل: يم٠من -2

 إذا اخلالف-- وحمؾ ًمٚمٛمٕمٜمك، ٟمٔمراً  ؾمٚماًم: وىمٞمؾ: اًمٚمٗمظ، سمٛم٘مت٣م قمٛمالً  سمٞمٕم٤ًم: اٟمٕم٘مد --سمٕمتؽ وم٘م٤مل: ذُمتل،

َٚمؿ ًمٗمظ سمٕمده يذيمر مل  ً  سمتٍمف- (5.01 اعمحت٤مج )حتٗم٦م  اشمٗم٤مىم٤ًم- ؾمٚمامً  يم٤من وإٓ ؾمٚماًم- سمٕمتؽ يم٘مقًمف: اًم

 (5.01 اعمحت٤مج )حتٗم٦م  سم٤مًمديـ- اًمديـ سمٞمع قمـ ًمٞمخرج اًمذُم٦م: ذم يم٤من إذا أي: -3

 قمٜمف- )آؾمتٌدال( آقمتٞم٤مض جيقز ومال ٟمٗمًف-- اعمثٛمـ أُم٤م اًمذُم٦م، ذم اًمذي اًمثٛمـ قمـ آقمتٞم٤مض أي: -4

 (5.01 اًمنمواين )طم٤مؿمٞم٦م   اًمِمؼماُمٚمز(- )ىم٤مًمف  اهـ
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  لمذ االعزصٕبق

 -قمغم ُمٌٞمع ذم اًمذُم٦م ذط ومٞمف اًمٕمٛمؾومف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م : قم٘مد قمر   (:فُ يٗمُ ٕمرِ )شمَ 

 -إضم٤مرة حمْم٦م --إن آؾمتّمٜم٤معوىم٤مل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م: 

  . ، سمٞمع اٟمتٝم٤مءءوىمٞمؾ: إٟمف إضم٤مرة اسمتدا

َٚمؿداظمؾ ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومٝمق آؾمتّمٜم٤مع قمٜمد سمخالف   ً ُمـ طمٞم٨م اًمتزاُمف ذم  اًم

  اًمذُم٦م سمٛمقصقف ُم٘مدر، وأضمروا قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف-

^ اْصَٓمٜمََع  أن اًمٜمٌل» v سمـ ُمًٕمقدداهلل واؾمتدل  إطمٜم٤مف سمحدي٨م قمٌ

ـْ َذَه٥ٍم  ـْ ظَم٤ممَت٤ًم ُِم ُف، وَم٤مْصَٓمٜمََع اًمٜم ٤مُس ظَمَقاشمِٞمَؿ ُِم ًَ ِف إَِذا ًَمٌِ ـِ يَمٗم  ُف ذِم سَمْٓم ، َوضَمَٕمَؾ وَمّم 

، وَمَحِٛمَد اهلل َ َوَأصْمٜمَك قَمَٚمٞمِْف، وَمَ٘م٤مَل:  إيِن  يُمٜم٧ُْم اْصَٓمٜمَْٕمتُُف، َوإيِن  َٓ »َذَه٥ٍم، وَمَرىمَِل اعمِٜمؼَْمَ

فُ  ًُ  -ؼ قمٚمٞمفُمتٗم شوَمٜمٌَََذُه، وَمٜمٌَََذ اًمٜم ٤مُس ش َأًْمٌَ

أو ظمٞم٤مط أو  ٟمج٤مر أو طمدادـ  ٔظمر ُمـ أهؾ اًمّمٜم٤مئع إذا ىم٤مل ؿمخٌص  :(فُ ٤مًمُ ثَ ُمِ )

اء  أو ىمدرًا ُمـ طمديد أو صمقسم٤ًم أو طمذاء ُمـ ضمٚمدُمـ ظمِم٥م  ٤مً ُمٓمٌخصٜمع زم : اـ طمذ 

 اعمقادٙمقن شمو -٦مقمٜمد احلٜمٗمٞم اٟمٕم٘مد اؾمتّمٜم٤مقم٤مً  --، وىمٌؾ اًمّم٤مٟمع ذًمؽدرمه٤مً  51سمـ

 -اعمقاد ُمـ اعمًتّمٜمع ومٝمذا قم٘مد إضم٤مرة ، أُم٤م ًمق يم٤مٟم٧مُمـ اًمّم٤مٟمع واًمٕمٛمؾ

َٚمؿقمٚمٞمف ذوط قم٘مد إذا اٟمٓمٌ٘م٧م  :(قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م طُمْٙمُٛمفُ )  ً ُمـ وٌٓمف  اًم

-- نموطاًمذم جمٚمس اًمٕم٘مد، إمم همػم ذًمؽ ُمـ  يم٤مُمالً  ثٛمـاًمسم٤مًمقصػ، وشمًٚمٞمؿ 

 ضم٤مز-
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َٚمؿإذا مل شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ذوط أُم٤م   ً  ثٛمـاًم شمٕمجٞمؾيمٕمدم ـ  هق اًمٖم٤مًم٥مـ و اًم

 -ومال يّمح --أو قمدم سمٞم٤من وىم٧م اًمتًٚمٞمؿ (0)دٚمس اًمٕم٘مذم جم سم٤مًمٙم٤مُمؾ

اًمٜم٤مس ًمًد طم٤مضم٦م  :رفومٞمام ضمرى سمف اًمٕمُ  احلٜمٗمٞم٦م --ىم٤مل سمّمح٦م هذا اًمتٕم٤مىمدو

، يم٠من زع ذم اًمٕم٘مد ُم٤م يزيؾ اجلٝم٤مًم٦م اعمٗمْمٞم٦م إمم اًمتٜم٤مذيٓم٦م أن يٌلم   ،وُمتٓمٚم٤ٌمهتؿ

 -(2)وقمدم ذيمر أضمؾ حمدد وصٗمتٝم٤م ذيمر ُم٤مدة اًمّمٜمع وُمّمدره٤مي

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقؾمققم٦م ،56ص ’اعمٕم٤مسة اعم٤مًمٞم٦م ٕم٤مُمالتاعم ،3.53 ٝمجلاعمٜم اًمٗم٘مف)

 -سمتٍمف  (اًمٙمقيتٞم٦م

*** 

 

                                                 

ؿ ي١مدون سم٤مىمل ، صم)قمرسمقن( وم٢من أيمثر اعمًتّمٜمِٕملم يدومٕمقن ًمٚمّم٤مٟمع ىمًٓم٤ًم ُمـ اًمثٛمـ قمٜمد اًمتٕم٤مىمد  -0

 اًمثٛمـ قمٜمد آؾمتالم-

 -ذيمر أضماًل ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمتًٚمٞمؿ اعمّمٜمقع-- ومًد قم٘مد آؾمتّمٜم٤معوم٢من   -2
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 -رهـ اًمٌمء: إذا دام وصم٧ٌم :ُمـ ىمقهلؿوآطمت٤ٌمس،  اًمثٌقتًُمَٖم٦ًم:  (اٌش٘ٓ)

قَم٤ًم:  -(0)فئووم٤مًتقرم ُمٜمٝم٤م قمٜمد شمٕمذر ضمٕمؾ قملم ُم٤مًمٞم٦م وصمٞم٘م٦م سمَديـ يُ  َذْ

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ٻ  ٻ ﴿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: إَْصُؾ ومِٞمِف:

 -وم٤مرهٜمقا واىمٌْمقا :ُمٕمٜم٤مه طمًلم: ىم٤مل اًم٘م٤ميض -[283]اًمٌ٘مرة:﴾ ڀ

ـْ هَيُقِدي   ^اؿمؽَمَى َرؾُمقُل اهلل : »ىم٤مًم٧م bاًمًٞمدة قم٤مئِم٦م وقمـ  ُِم
 ،٤مً ـَمَٕم٤مُمَ  (0)

  أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)شَوَرَهٜمَُف ِدْرقَمفُ 

                                                 

 ذح اًمتٕمريػ:  - 0

 وهل: ُم٤م يًد ُمًدًا وي٘مع ُمقىمٕم٤ًم ُيّمؾ ُمٜمف ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض- ُمتٛمقًم٦مأي : ُم٤مًمٞم٦مقملم 

 ُم٤مًمٞم٦م همػم ُمتٛمقًم٦م يمحٌتل سمر-- ومال يّمح-]سمِِخالِف[ 

 -- ومال يّمح-]زي٧م[ ٤معمتٜمجس اًمذي ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػمهيم]يمٚم٥م[ و اًمٕملم عم٤مًمٞم٦م يمٜمجسهمػم ا]سمِِخالِف[ و

 :يـ: ٕن اًمرهـ طمٗمظ ًمٚمديـ، أياًمتحٗمظ ًمٚمد  ، واًمتقصمؼ هق ُمتقصم٘م٤ًم هب٤مأن شمٙمقن قملم ُم٤مًمٞم٦م  :: أيوصمٞم٘م٦م

 ىمدر اًمديـ-  ٦ماعمرهقٟماًمٕملم ٓ يِمؽمط يمقن ، وصقن ًمف قمـ اًمْمٞم٤مع

قملم ُم٤مًمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ َديـ ]سمِِخالِف[ ُم٤م ًمق يم٤من ذم ن قملم ُم٤مًمٞم٦م وصمٞم٘م٦م أن شمٙمق :أي ،: هق اعمرهقن سمفيـسمدَ 

 اعمٖمّمقسم٦م-- ومال يّمح اًمرهـ قمٚمٞمٝم٤م- واعمًتٕم٤مرة ٤مًمٕملم اًمٕملم اعمْمٛمقٟم٦م يمُمثؾ: ُم٘م٤مسمؾ قملم وصمٞم٘م٦م ذم 

ُيًتقرم ُمـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م، ومٞم٤ٌمع اًمرهـ قمٜمد إضمؾ ًمُٞمًتقرم ُمـ صمٛمٜمف ُم٘م٤مسمؾ َديٜمف،  :: أيُيًتقرم ُمٜمٝم٤م

 ( سمتٍمف-2.661)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  شمقِف سمف-  وإن مل

 اٌش٘ٓ

ٚوً ِب جبص ث١مٗ.. جبص سٕ٘ٗ فٟ اٌذ٠ْٛ ئرا اعزمش ثجٛرٙب فٟ )اٌّزٓ( 

 .اٌزِخ. ٌٍٚشا٘ٓ اٌشجٛق ف١ٗ ِب ٌُ ٠مجعٗ اٌّشرٙٓ

ِٙ  ٓ اٌّشْ٘ٛ ئال ثبٌزمذٞ. ٚال ٠عّٓ اٌّشر

 .ٚئرا لجط ثمط اٌذك.. ٌُ ٠خش  شٟء ِٓ اٌش٘ٓ دزٝ ٠معٟ ج١ّمٗ
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 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍش٘ٓ

 0111أن يٙمقن ًمزيد قمغم قمٛمرو 

 يٜم٤مٍر ديٜم٤ًم ٓزُم٤ًم-د

ومٞم٘مقل قمٛمرٌو ًمزيد: رهٜمُْتَؽ داري 

 -  سم٤مًٕمػ اًمذي ًمؽ قمكم 

 ومٞم٘مقل ًمف زيد: ىمٌٚم٧م-

 : قمٛمرو-اًمراهـ

 : زيد- ـواعمرهتِ 

 : اًمدار- اعمرهقنو

 ديٜم٤مر- 0111: واعمرهقن سمف

 -ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ: واًمّمٞمٖم٦م 

                                                                                                                            

ْحِؿ  هق -0  فَمَٗمٍر-، ُمـ سمٜمل ـ يمام سمٞمٜمف اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘ملـ َأسُمق اًمِم 

ِلُّ ^» أمحد ذِم ِرَواَي٦ميمام  ُم٤مت ومل يٗمتٙمف ^أٟمف  ىم٤مل اسمـ طمجر واًمرُمكم واًمِمؼماُمٚمز- 2  وَماَم َوضَمَد اًمٜمٌ 

َٝم٤م سمِِف طَمت ك َُم٤مَت  اًمٓمٌ٘م٤مت »يمام ذم رواي٦م اسمـ ؾمٕمد ذم  سمٕمد ُمقشمف vاومتٙمف ؾمٞمدٟم٤م قمكم ، وإٟمام شَُم٤م َيْٗمَتٙمُّ

وىم٤مل  -شإوؾمط»يمام ذم رواي٦م اًمٓمؼماين ذم  سمٕمد ُمقشمف vأسمقسمٙمر ؾمٞمدٟم٤م اومتٙمف  :، وىمٞمؾشاًمٙمؼمى

اومتٙمف ىمٌؾ ُمقشمف: وًمٙمـ مل ي٠مظمذه  ^ : اًمراضمح أٟمفشاعمٜمٝم٩م»وُمثٚمف اًمؼمُم٤موي قمغم  شطم٤مؿمٞمتف»ذم اًم٘مٚمٞمقيب 

( 3.68 اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م)طم٤مؿمٞم٦م  -ل قمدم اعم٤ٌمدرة سم٠مظمذه سمٕمد ومٙمفٓطمتام: ُمـ اًمٞمٝمقدي

 سمتٍمف-

 أسوبْ اٌش٘ٓ

 رهقنُم-  3

 

 راهـ  -0

 
 -  ُمرهتِـ2 -  ُمرهقن سمف 4

 

 -  صٞمٖم٦م5
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  -(0)ـذم اًمرها و٤مسمط هذ (ٚوً ِب جبص ث١مٗ.. جبص سٕ٘ٗ) 

ـ  فهمػم اعم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمُمثؾ:  ،ٓ جيقز رهٜمف --ف: يمؾ ُم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمفُمٝمقوُمٗم

 -ـ يم٤مًمدمـ إقمٞم٤من اًمٜمج٦ًم ُمثؾ ، وـيم٤مًمٓم٤مئر ذم اهلقاء

: ٕٟمف ظمرج قمـ -- يمرهـ قملم ُمقىمقوم٦مرهـ قملم ٓ يّمح سمٞمٕمٝم٤ميّمح ٓ و

 -أن يٙمقن َمٚمقيم٤مً  :اعمٚمؽ، وذط اعمرهقن

 (اٌزِخ فٟ ثجٛرٙب اعزمش ئرا ،ْاٌذ٠ٛ فٟ) ٙمؾ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمف-- ضم٤مز رهٜمفوم

 -ـ ُمثاًل ـ  (درهؿ 0111)اؾمتدان زيد ُمـ قمٛمرو يم٠من 

وينمط أن ٓ خيرج  ،: ُم٠ًمًم٦م يمثػمة اًمقىمقع وهل أن اًمقاىمػ ي٘مػ يمت٤ٌمً فٌ ٞمْ ٌِ ٜمْ شمَ 

 ،سمف اعم٤مورديُمٜمٝم٤م يمت٤مب ُمـ ُمٙم٤من ُيًٌٝم٤م ومٞمف إٓ سمرهـ، وذًمؽ ٓ يّمح يمام سح 

 ( سمتٍمف-3.70 ُمل قمغم اخلٓمٞم٥مٌجػم)طم٤مؿمٞم٦م اًم- وأومتك اًم٘مٗم٤مل سمخالومف

  اٌّشْ٘ٛ ثٗششٚؽ : 

يم٤مًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م واًمٕملم  ،إقمٞم٤من ومال يّمح اًمرهـ قمغم --ديٜم٤مً أن يٙمقن  -0

 -(2)ة اعمًتٕم٤مر

                                                 

وم٢مٟمف جيقز سمٞمٕمٝم٤م وٓ جيقز  ،ـوسمٞمع طمؼ اعمٛمر اعمٜمٗمٕم٦م ـ يمقوع إظمِم٤مب قمغم اجلدار سمٞمع - ويًتثٜمك: 0

 ( سمتٍمف-2.662)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  رهٜمٝم٤م- 

ء اًمديـ ُمـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م، وٓ يتّمقر ٕن اعم٘مّمقد اؾمتٞمٗم٤م، وي٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م رهٜم٤مً  سم٠من يٕمػمه قمٞمٜم٤مً - 2

يمٗم٤مي٦م ، 3.68طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م )جيقز وامهن٤م-  اؾمتٞمٗم٤مء اًمٕملم ُمـ اًمٕملم، وىمٞمؾ: جيقز يمام

 (361ص  ’إظمٞم٤مر
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يـ أن يٙمقن  -2 يم٠من  ،ومال يّمح اًمرهـ همػم اًمث٤مسم٧م --[ُمقضمقداً  :أي]صم٤مسمت٤ًم اًمد 

 اًمتلٟمٗم٘م٦م زوضمتف  قمغم أو أن يرهـ، يـ اًمذي ؾمٞم٘مؽموفد  قمغم اًم يرهـ

 -ذم اًمٖمد ـ يمٜمٗم٘م٦م زوضمتفؾمتج٥م قمٚمٞمف 

 -((2)مأو آياًل إمم اًمٚمزو (0)٤مً ٓزُم :أي) اًمديـ ُمًت٘مراً أن يٙمقن  -3

ومال يّمح اًمرهـ قمغم  --(3)٦مىمدرًا وصٗم ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمٚمٕم٤مىمديـ اًمديـ أن يٙمقن -4

 -(4)٤مُمٕمٚمقم هلام أو ٕطمدمهديـ همػم 

ِٙ ٠مجعٗ ٌُ ِب ف١ٗ اٌشجٛق ٌٍشا٘ٓ)( ُيؼ ٚ)  ـُ اعمرهتِ  ٌَض وم٢من ىمَ  ،(ُٓاٌّشر

 واُمتٜمع قمغم اًمراهـ اًمرضمقع ومٞمف- ،ًمزم اًمرهـ اعمرهقٟم٦م-- اًمٕملمَ 

ـ وم٢مٟمف ضم٤مئز ذم طم٘مف ومٚمف ومًخف ُمتك واًمٚمزوم إٟمام هق ذم طمؼ اًمراهـ، وأُم٤م اعمرهتِ 

 ؿم٤مء-

 

                                                 

يـ اًمالزم- 0  ( درهؿ-- ومٝمذا ديـ ٓزم ُمًت٘مر ذم ذُمتف- 0111: اؾمتدان زيد ُمـ قمٛمرو  )ُمث٤مل اًمد 

يـ أيؾ ًمٚم- 2   : يمثٛمـ اعمٌٞمع ذم ُمدة اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي-زومُمث٤مل اًمد 

: ًمٕمدم -- ومٚمٞمس آياًل ًمٚمزومصمٛمـ اعمٌٞمع ذم ُمدة اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع، أو ًمٚم٤ٌمئع واعمِمؽمي ُمٕم٤مً ]سمِِخالِف[  

 اعمِٚمؽ ومٞمٝمام-

)اًم٤ٌمئع(،  درمه٤ًم ُم١مضمٚم٦م( قمغم أن يٙمقن اخلٞم٤مر ًمٕمٛمرو 51اؿمؽمى زيد ُمـ قمٛمرو يمت٤مسم٤ًم سمـ ) )ُمث٤مًمف(  

رهٜم٤ًم، ومرهـ قمٜمده )ؾم٤مقم٦م يد(-- ومال جيقز: ًمٙمقن اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع، ويمذًمؽ ٓ جيقز  ومٓمٚم٥م قمٛمرو ُمـ زيد

 إذا يم٤من اخلٞم٤مر ًمٙمٚمٞمٝمام ُمٕم٤ًم: ًمٕمدم اٟمت٘م٤مل اعمِٚمؽ ًمٚمٛمِمؽمي-

 : ديٜم٤مر أو درهؿ- صٗم٦مً    : أًمػ أو أًمٗملم- ىمدراً  - 3

 -  يم٠من جيٝمؾ يمقن اًمديـ أًمٗم٤ًم أو أًمٗملم- 4
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َِٓغأٌخ  ُٓ اٌم١ ِٙ ٌٛ دفك اٌشا٘  ٓ اٌّش٘ٛٔخ ٌٍّشر

 ِٓ غ١ش لصذ ئلجبظٗ لٓ اٌش٘ٓ؟

 كم، ظمالوم٤ًم ٓسمـ طمجر وم٘مد رضمح يمقٟمف رهٜم٤ًم-ٓ يٕمتؼم رهٜم٤ًم سمؾ وديٕم٦م قمٜمد اًمرُم

ِٙ ٠عّٓ ٚال) َْ ُٓاٌّشر ذم  (0)٦مأُم٤مٟم ٦ماعمرهقٟماًمٕملم ٕن  :(ثبٌزمذٞ ئال اٌّش٘ٛ

اًمٕملَم  ـُ اعمرهتِ  ومال يْمٛمـ ،ٕن ىمٌْمف سم٢مذن اًمراهـو، وحت٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف ـِ يد اعمرهتِ 

 :اًمديـ ُمـسمتٚمٗمف رء  وٓ يً٘مط، وٓ شمٗمريط سمٖمػم شمٕمد  ُمٜمفًمق شمٚمٗم٧م  ومٞمام ٦ماعمرهقٟم
يً٘مط ٘م٤مًمقا: ظمالوم٤ًم ًمألطمٜم٤مف واعم٤مًمٙمٞم٦م وم، ٕٟمف وصمٞم٘م٦م ذم ديـ ومال يً٘مط اًمديـ سمتٚمٗمف

 ـ-سمتٚمٗمف ىمدره ُمـ اًمديـ: ٕٟمف ذم وامن اعمرهتِ 

-- ومػمد ومتٚمٗم٧م سمٕمد اًمؼماءة ُمـ اًمديـاًمٕملم اعمرهقٟم٦م  ُمـ رد ـُ اعمرهتِ إذا اُمتٜمع  أُم٤م

  :إٓ ٦مَ هقٟماعمراًمٕملَم  يْمٛمـ ٓ ـُ ٤معمرهتِ وم، ُمثٚمف أو ىمٞمٛمتف

 اءة ُمـ اًمديـ-٤مُٓمتٜم٤مع ُمـ رده سمٕمد اًمؼمسمأو  - 2  ،سم٤مًمتٕمدي -0

آٟمتٗم٤مع  :وُمـ مجٚمتٝم٤م ،اًمقديٕم٦مسم٤مب وأٟمقاع اًمتٕمدي يمثػمة وهل ُمذيمقرة ذم 

آٟمٞم٦م وم٤مؾمتٕمٛمٚمٝم٤م  يم٤مٟم٧م سم٠من يم٤مٟم٧م داسم٦م ومريمٌٝم٤م أو محؾ قمٚمٞمٝم٤م أو ٦ماعمرهقٟم٤مًمٕملم سم

ٓؾمتٞمٗم٤مء  ٧مرهقٟم٦م ضُمٕمٚموٛمـ: ٕن اًمٕملم اعم-- سمذًمؽ ٢من شمٕمدىوم، وٟمحق ذًمؽ

يـ  -وآٟمتٗم٤مع ٓ ًمالؾمتٕمامل ،اًمد 

                                                 

م سم٥ًٌم ُم٤م هٚمؽ حت٧م يده ؿمٞمئ٤ًم إٓ إذا شمٕمّدى أو ىمٍم ذم شمٕمٜمل: أن ص٤مطمٌٝم٤م ٓ يُ  يد إُم٤مٟم٦م- 0 ٖمر 

ى وهل يد اًمْمامن [خالفسم، ]ُم١ًموًمٞمتف م ص٤مطمٌٝم٤م سم٥ًٌم ُم٤م هٚمؽ حت٧م يده، ؾمقاء أشمٕمد  : أن ُيٖمر 

 (3.278)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل  سم٤مهلالك أم ٓ، ىَمٍم  ذم ُم١ًموًمٞمتف أم ٓ- 



 

 

﴿ ٜٔٔ ﴾ 

 

ـ أن أو اؾمتٕمامل أٟمٞم٦م-- ومٚمٞمس ًمٚمٛمرهتِ  (اًمداسم٦م أو) اًمًٞم٤مرةريمقب  :(فُ ٤مًمُ ثَ ُمِ )

-- يم٤من اٟمتٗمع هب٤م سمدون إذٟمفوم٢من ، ن اًمراهـ ُمٓمٚم٘م٤مً ذيٜمتٗمع سم٤مًمٕملم اعمرهقٟم٦م سمدون إ

 اموي٦م-وًمق شمٚمٗم٧م سمآوم٦م ؾم و٤مُمٜم٤ًم ًمٚمٕملم اعمرهقٟم٦مص٤مر و ،ُمتٕمدي٤مً 

وٓ شمٗمريط-- مل يْمٛمـ ُمٜمف سمٖمػم شمٕمد   سمٞمد اًمراهـاعمرهقٟم٦م  شمٚمٗم٧م اًمٕملمُ  إذاأُم٤م 

 سمدًمف ًمػمهـ ُمٙم٤مٟمف، وم٢من شمٕمدى أو ومرط-- ًمزُمف ذًمؽ-

 دػٜٛ اٌزٍف ٚدػٜٛ اٌشد

ـُ شمٚمػ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م سمٖمػم شمٕمد    ٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ: وم-- إذا ادقمك اعمرهتِ

شمٚمػ  اهذم دقمقسمٞمٛمٞمٜمف  ـُ ق اعمرهتِ د  ُص -- أو ذيمر ؾم٤ًٌٌم ظمٗمٞم٤مً  ًمتٚمٗمف مل يذيمر ؾم٤ٌٌمً ٢من وم

  -ٕٟمف أُملم: اًمٕملم اعمرهقٟم٦م سمٖمػم شمٕمد  

ـُ إن ذيمر أُم٤م  إلُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم : مل ي٘مٌؾ إٓ سمٌٞمٜم٦م --فم٤مهراً  ؾم٤ٌٌمً اعمرهتِ

  -اًم٥ًٌم اًمٔم٤مهر سمخالف اخلٗمل وم٢مٟمف يتٕمذر أو يتٕمن

ـُ وًمق ادقمك  شمٕمن  ٕٟمف ٓ :ي٘مٌؾ إٓ سمٌٞمٜم٦ممل  --ًمٚمراهـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م رد  اعمرهتِ

 -وٕٟمف ىمٌْمف ًمٖمرض ٟمٗمًف ومال ي٘مٌؾ ،ًمٚمٌٞمٜم٦م

 شٟء ٠خش  ٌُ) --اًمذي ًمف قمغم اًمراهـ( اٌذك ثمط) ـُ اعمرهتِ  (لجط ٚئرا) 

  إٓ سم٠مطمد أُمريـ: ؽيٜمٗموٓ ،ـِ ُمـ يد اعمرهتِ  (اٌش٘ٓ ِٓ

ـُ  (٠معٟ دزٝ) -0  .اًمديـ اًمذي قمٚمٞمف مجٞمعَ أي:  (ٗج١َّم) اًمراه



 

 

﴿ ٕٔٓ ﴾ 

 

ومٝمق ضم٤مئز  : ٕن احلؼ ًمفاًمرهـ ـُ اعمرهتِ ومٞمٗمًخ  ،َم٤م سم٘مل ـُ رهتِ يؼمئف اعمأو أن  -2

 -ُمـ ضمٝمتف

مل  --وأرهـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م قمغم اًمديٜملم زدين ديٜم٤مً  ًمٚمٛمرهتِـ: ًمق ىم٤مل اًمراهـو

أن  :٦م شمّمحٞمحٝم٤موـمري٘م ،ٕٟمف ُمِمٖمقل، واعمِمٖمقل ٓ يِمٖمؾ: يّمح قمغم اًمراضمح

: ٕٟمف سم٤مًمديـ اًمقاطمدويّمح اًمرهـ ومقق اًمرهـ ، يٗمؽ اًمرهـ ويرهـ سم٤مًمديٜملم

 ، وًمذا ىم٤مل اسمـ اًمقردي: ٦مزي٤مدة شمقصم٘م

ـِ  دْ زِ  واًمرهـ ومقق اًمرهـ  (0)هلمِ ٓ اًمديـ ومقق اًمديـ سم٤مًمرُّ    سم٤مًمدي

ُٓ ِغأٌخ َّ أجً اٌذ٠ٓ ٌُٚ ٠غذد اٌشا٘ َٓ ئرا د   اٌذ٠

ُٓ ثذ٠ٕٗ؟  ِٙ  اٌزٞ ل١ٍٗ، ٚؼبٌت اٌّشر

 -هـ ٟمٗمًف أو ويمٞمٚمفاًمرا :ذم سمٞمٕمف هقاًمذي ًمف احلؼ و، اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ٤ٌمعشم

 : ًمٕمدم متٚمٙمف إي٤مه-اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ومال ُيؾ أن يٌٞمع --ـأُم٤م اعمرهتِ 

وي٠مُمره  ،ومع إُمر إمم اًم٘مْم٤مء-- رُ ومٚمق اُمتٜمع اًمراهـ ُمـ سمٞمع اًمٕملم اعمرهقٟم٦م

 يـ أو سمٞمع اًمٕملم اعمرهقٟم٦م-اًم٘م٤ميض سم٘مْم٤مء اًمد  

 -(2)رهماًم قمٜمف -- سم٤مقمف اًم٘م٤ميض سم٤مإليمراهوم٢من أسمك اًمراهـ ُمـ سمٞمع اًمٕملم اعمرهقٟم٦م

                                                 

 -قمغم ديـ سمرهـ واطمد، وإن ورم هبام أي: ٓ شمزد ديٜم٤مً - 0

ىم٤مل اًمرُمكم: ًمٚمح٤ميمؿ شمٕمزير اعمٛمتٜمع ُمـ أداء ديـ قمٚمٞمف سمٕمد ـمٚم٥م ُمًتح٘مف ُمٜمف سمحٌس أو ضب وإن - 2

 -٦ماعمرهقٟماًمٕملم  قمزره سم٤مًميب واحلٌس إمم أن يٌٞمع، وىم٤مل اسمـ طمجر: ٕٟمف سمحؼ، زاد قمغم اًمتٕمزير

 (3.68طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م )



 

 

﴿ ٕٔٔ ﴾ 

 

ِٙٓ فٟ  ٌٛ أرِْب  ِغأٌخ  اٌشا٘ٓ ٌٍّشر

 ث١ك اٌم١ٓ اٌّش٘ٛٔخ ٚاعز١فبء اٌذك

قمغم  -- صحأو سمت٘مديره ًمٚمثٛمـ سمحية اًمراهـ اعمرهقٟم٦م اًمٕملمَ  ـُ اعمرهتِ  إن سم٤مع

ؿ ذم  ـَ اعمرهتِ  ومال: ٕن --وإٓ ،إصح: ٟٓمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م يٌٞمٕمف ًمٖمرض ٟمٗمًف وم٤مهتُّ

ه اًمًٌٙمل وهق ُمذه٥م إئٛم٦م اًمثالصم٦م يمام ٟم٘مٚمف سم٤مىمِمػم وىمٞمؾ: يّمح، واظمت٤مر همٞمٌتف-

 -(0.391)ىمالئد اخلرائد ذم 

*** 



 

 

﴿ ٕٕٔ ﴾ 

 

 -واًمتْمٞمٞمؼ اعمٜمعًُمَٖم٦ًم:  (اٌذجش)

قَم٤ًم:  اعمٜمع ُمـ شمٍمف ظم٤مص سم٥ًٌم ظم٤مص- َذْ

: ﴾ ۇ   ڭ  ڭ  ڭ ﴿شمٕم٤ممم:  ىمقل اهلل إَْصُؾ ومِٞمِف:
ِ
٤مء ًَ  -[5]اًمٜم 

ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿شمٕم٤ممم:  ىمقل اهللو

 -[282]اًمٌ٘مرة:   (0) (ڌ ڌ ڎ ڎ

 ،َُم٤مًَمفُ   vطَمَجَر قَمغَم ُُمَٕم٤مٍذ  ^َأن  َرؾُمقَل اهلل » :vقمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ و

ـٍ يَم٤مَن قَمَٚمٞمْفِ  وأظمرضمف أسمق  ،وصححف احل٤ميمؿو ،أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل (0)شَوسَم٤مقَمُف ذِم َدْي

 -ُمرؾمالً  داوود

                                                 

واًمذي ٓ يًتٓمٞمع أن هق اًمّمٌل واًمِمٞمخ اًمٗم٤مين، : واًمْمٕمٞمػ: هق اعمٗمًد عم٤مًمف وديٜمف، واًمًٗمٞمف-  0

 (6.225اًمٌٞم٤من )ىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل-  : هق اعمجٜمقن-يٛمؾ  

 اٌذجش

 اٌصجٟ، ( ٔ):  ش لٍٝ عزخجٚاٌذ)اٌّزٓ( 

 ( ٚاٌّجْٕٛ،ٕ)

 اٌّجزس ٌّبٌٗ، ٗ ٚاٌغف١( ٖ)

  ٚاٌّفٍظ اٌزٞ اسرىجزٗ اٌذ٠ْٛ،( ٗ)

 ٚاٌّش٠ط ف١ّب صاد لٍٝ اٌثٍث، ( ٘)

 ٚاٌمجذ اٌزٞ ٌُ ٠إرْ ٌٗ فٟ اٌزجبسح.( ٙ)



 

 

﴿ ٕٖٔ ﴾ 

 

 :ٓ٘عجت روش ثبة اٌذجش ػمت ثبة اٌش 

 ٞم٠مِت-ؾمٕن اًمراهـ ُمـ مجٚم٦م اعمحجقر قمٚمٞمٝمؿ يمام  :ـاًمره قم٘م٥م احلجر ذيمر

 :ٓأٔٛاع اٌذجش اٌغزخ رشجغ إٌٝ اث١ٕ 

 األٚي: ِب ششع ٌّظٍذخ اٌّذجٛس ػ١ٍٗ، ٚرذزٗ أفشاد:إٌٛع 

                                                                                                                            

ٌَُّؽ  واهللَي٤م ُُمَٕم٤مُذ، ىم٤مل ًمف:  ^رهمؿ أن اًمٜمٌل  - 0 طُِم َٕ ُُمَٕم٤مُذ ، وىم٤مل قمٜمف: أظمرضمف أسمق داوود واًمٜم٤ًمئل إيِن  

 سمَِرشْمَقةٍ 
ِ
ـُ ضَمٌٍَؾ أََُم٤مَم اًْمُٕمَٚماَمء ، ًمٙمٜمف أظمذ طمؼ اًمٖمرُم٤مء ُمٜمف، احلٚمٞم٦موأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  اًمٙمٌػمٓمؼماين ذم أظمرضمف اًم سْم

ـِ ًَمْقَذانَ ًمٚمٞمٛمـ، ومٕمـ  ^صمؿ سمٕمثف  ـِ َصْخِر سْم ٌَْٞمِد سْم ِلُّ  ىَم٤مَل ىم٤مل:   v قُم ٌٍَؾ  ^اًمٜمٌ  ـِ ضَم َُٕم٤مِذ سْم
طِملَم  vعمِ

ـِ  اًم إمَِم اًْمَٞمَٛم ، قَمَروْم٧ُم سَماَلَءَك ذِم اًم إيِن  ىَمدْ : سَمَٕمَثُف ُُمَٕمٚم  ـِ ْي ـَ اًمد  ـْ َُم٤مًمَِؽ، َوَريمٌََِؽ ُِم ، َواًم ِذي َٟم٤مًَمَؽ َوَذَه٥َم ُِم ـِ ي د 

ٌء وَم٤مىْمٌَْؾ  ٧ُْم ًَمَؽ اهْلَِدي ٦َم، وَم٢مِْن ُأْهِدَي َرْ  أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُأْهُدوا ًَمفُ  ٤مً وَمَرضَمَع طِملَم َرضَمَع سمِثاََلصملَِم َرأؾَْم  ،َوىَمْد ـَمٞمٌ 
  ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م

،  ^َأٟماُف vُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل  ُمًتدريمفؿ ذم وذم رواي٦م احل٤ميم  ـِ ٌََٕمثَُف إمَِم اًْمَٞمَٛم َدقَم٤مُه وَم

َك َوُي١َمد َي قَمٜمَْؽ َدْيٜمََؽ  اهللَ َوىَم٤مَل: ًَمَٕمؾ   ، وَمَٚمْؿ َيَزْل   v: وَمَخَرَج ُُمَٕم٤مٌذ vضم٤مسمر ىَم٤مَل  -َأْن جَيْؼُمَ ـِ إمَِم اًْمَٞمَٛم

 ^ هِب٤َم طَمت ك شُمُقذِمَ َرؾُمقُل اهلل

 اٌذجــش أٔـــٛاق
 

 . ِب ششع ٌّظٍذخ اٌّذجٛس ػ١ٍٗٔ غ١شٖ .  ِب ششع ٌّظٍذخٕ

 اًمّمٌل  -0

 اعمجٜمقن -2

 اعمٗمٚمس -0

 اعمريض - 2

 اًمٕمٌد -3 اًمًٗمٞمف اعمٌذر عم٤مًمف -3



 

 

﴿ ٕٔٗ ﴾ 

 

 : (اٌصجٟ. ٔ)

  يتّمػ سم٠مُمريـ: طمتك سمٞمع وذاء ورهـُمـ  شمٍموم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦مومال شمّمح 

اًمٜمٙم٤مح: ٕٟمف يِمتٝمل  سمٌٚمقهمٝمؿذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وقمؼم قمٜمف ، اًمٌٚمقغأوًٓ: 

 سم٤مًمٌٚمقغ-

 -(0): صالح اًمديـ واعم٤مل ُمٕم٤ًم اسمتداًء ـ أي: وىم٧م اًمٌٚمقغ ـاًمرؿمدصم٤مٟمٞم٤م: 

وئ ۇئ  ەئ ەئ وئائ  ى ى ائ ې ې ې شمٕم٤ممم: ﴿ ىم٤مل

:﴾  ۇئ
ِ
٤مء ًَ  -إيٜم٤مس اًمرؿمد، واعمراد سم٤مإليٜم٤مس: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرؿمدو [-6]اًمٜم 

  -ومٞمٙمٗمل ومٞمف صالح اعم٤مل وم٘مط --وأُم٤م دواُم٤مً 

 -مل ُيجر قمٚمٞمف -- ديٜمف ُمع سم٘م٤مء صالطمف ذم ُم٤مًمف سمٕمد رؿمدهذمصالطمف ٚمق زال وم

وذيم٦م وىمراض  سمٞمع وذاء ورهـُمـ  شمٍموم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦مذم  :وُيجر قمغم اًمّمٌل

وٓ ي٘مع  ،ىم٤موٞم٤ًم، وٓ واًمٞم٤ًم، وٓ َيكم ٟمٙم٤مطم٤ًم، وٓ همػمه فيمقٟم يّمح وٓ وهمػمه٤م،

 -ر قمغم اًمّمٌٞم٦مجْ احلَ يمذًمؽ ويِمٛمؾ اًمٓمالق ُمٜمف، 

 -سميب احلجر قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض ي٠مُمرسمدون أن : ًمّمٌل ااحلجر قمغم ويث٧ٌم

  -سمدون ومؽ اًم٘م٤ميض ،ُمّمٚمح٤ًم ًمديٜمف وُم٤مًمف رؿمٞمداً  سمٚمغ إن:  اًمّمٌلاحلجر قمغم ويٜمٗمؽُّ 

                                                 

وُم٤مل ، ُم٤مم ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦موقمٚمٞمف اإلّمالح اعم٤مل وم٘مط، سم اًمّمٌل إذا سمٚمغ يٙمقن: رؿمدسم٠من -  وىمٞمؾ: 0

د وىم٤مل: قمٚمٞمف آمج٤مع اًمٗمٕمكم اسمـ قمٌد اًمًالم اًمٕمز إًمٞمف  - واومتك سمف اسمـ رزيـ واظمت٤مره اعمزضم 

يٗمٕمؾ ُم٤م يٕمت٘مد طمًٜمف ومٞمٕمتؼم رؿمٞمدًا ذم ديـ ٟمٗمًف: ٕن اًمرؿمد أن يٜمتٝمل قمام يٕمت٘مد حتريٛمف و اًمٙم٤مومرأُم٤م 

 (0.407، ىمالئد اخلرائد 3.003إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ، 6.767احل٤موي اًمٙمٌػم ) ووضمقسمف-



 

 

﴿ ٕٔ٘ ﴾ 

 

سم٤مظمتالل صالح أو  ُمٕم٤مً  سمٕمدم صالطمف ذم ديٜمف وُم٤مًمف] دإن سمٚمغ همػم رؿمٞم أُم٤م

 -  ذًمؽسمومٞمث٧ٌم احلجر قمٚمٞمف  ،وهق اًمًٗمف يٕمؽميف ُم٤مٟمع آظمر ، ومحٞمٜمئذٍ [اًمديـ أو اعم٤مل

 :ٓاخزجبس اٌظجٟ ٠ىْٛ ِٓ جبٔج١ 

 االخزجبس: ٚلذاٌجبٔت األٚي:  

ې ى ى ائ  ې ې)ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : إصحذم   (0)ىمٌؾ اًمٌٚمقغ :وىمتف

واًمٞمتٞمؿ إٟمام ي٘مع قمغم همػم  [6]اًمٜم٤ًمء: (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

قمٜمد  ُم٤مًمفاًمزُمـ اًم٘مري٥م ًمٚمٌٚمقغ ًمٞمًٚمؿ إًمٞمف هق ( ىمٌؾ اًمٌٚمقغاعمراد سمـ: )واًم٤ٌمًمغ، 

 ؿمده، وٓ يت٠مظمر قمٜمف سمٕمد اًمٌٚمقغ ٕضمؾ آظمت٤ٌمر-سمٚمقهمف ور

 اٌجبٔت اٌثبٟٔ: و١ف١خ االخزجبس: 

 ٠ؼشف سشذ اٌظجٟ.. ثبخزجبسٖ فٟ أِش٠ٓ:ٚ

  يـ:د  اًمذم سم٤مظمت٤ٌمره  - أ

وشمقىمل ، سمٛمِم٤مهدة طم٤مًمف ذم اًمٕم٤ٌمدة سم٘مٞم٤مُمف سم٤مًمقاضم٤ٌمت، واضمتٜم٤مسمف اعمحٔمقرات

 -اًمِمٌٝم٤مت، وخم٤مًمٓم٦م أهؾ اخلػم

  ل:ذم اعم٤مسم٤مظمت٤ٌمره  - ب

 :خيتٚمػ سمٛمراشم٥م اًمٜم٤مسوهذا 

  :ٌٚذ اٌزبجش ؿش٠مخ اخزجبس

  ،وشم٘مدير اًمثٛمـذم اًمًٚمع واعم٤ًموُم٦م سم٤معمِم٤مطم٦م ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، 

                                                 

 -اًمٌٚمقغ: ٕٟمف اًمقىم٧م اًمذي يٜمٗمذ ومٞمف شمٍمومف وشمّمح ومٞمف قم٘مقده سمٕمد وىم٧م آظمت٤ٌمر :وىمٞمؾ-  0



 

 

﴿ ٕٔٙ ﴾ 

 

ٕٟمف سمف:  ٓ ًمٞمٕم٘مد ،وياميمس ؿ ًمف اعم٤مل ًمٞمِم٤مطمح سمفًٚم  ويُ واؾمتّمالح اًمٕم٘مد، 

 -، صمؿ إن أريد اًمٕم٘مد-- قم٘مد وًمٞمُّف(0)طم٤مل ص٤ٌمه يّمح قم٘مدهٓ

 دومع إىمؾ قمٜمد اًمنماء-يًمزي٤مدة قمٜمد اًمٌٞمع وٓمٚم٥م اأن ي ِم٤مطم٦م(اعم)و

 :ٌٚذ اٌضسَّاع ؿش٠مخ اخزجبس

وهؿ اًمذيـ  ،٢مقمٓم٤مؤهؿ إضمرةسم هب٤م اًم٘م٤مئٛملماًمزراقم٦م واًمٜمٗم٘م٦م قمغم قمغم سم٤مًمٜمٗم٘م٦م 

 -اؾمت١مضمروا قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤مًمح اًمزرع: يم٤محلرث واحلّمد واحلٗمظ

  :اٌّذزشفٌٚذ  ؿش٠مخ اخزجبس

 -سمفطمروم٦م أسمٞمف وأىم٤مرو سمام يتٕمٚمؼ سمحرومتف

  :ٌٚذ اٌخ١بؽ ؿش٠مخ اخزجبس

 -إضمرةسمت٘مدير 

 :ٚٔذٖٛ ٌٚذ األ١ِش ؿش٠مخ اخزجبس

 ُمـ ُم٤مًمف ًمٞمٜمٗم٘مف ذم ُمدة ؿمٝمر ذم ظمٌز وحلؿ وُم٤مء وٟمحقه سم٠من يٕمٓمك ؿمٞمئ٤مً 

  :اٌفم١ٌٗٚذ  ؿش٠مخ اخزجبس

 -ذم ٟمحق ذاء اًمٙمت٥م وٟمٗم٘م٦م اًمٕمٞم٤مل

                                                 

د إن يم٤من ُمـ أوٓـ]قمغم هذا اًم٘مقل[ وم، ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: جيقز قم٘مد اًمّمٌل: ٕٟمف ُمقوع ضورةو-  0

ًمٞمٌٞمع ]يًػم اعم٤مل[ اًمتج٤مر واًمًقىم٦م اًمذيـ خيرضمقن إمم اًمًقق-- وم٤مظمت٤ٌمره: أن يدومع إًمٞمف رء ُمـ ُم٤مًمف 

ذم اًمٌٞمع واًمنماء-- قمٚمؿ رؿمده، وإن يم٤من يٖمٌـ سمام ٓ  طم٤مزُم٤مً  ويِمؽمي ذم اًمًقق، وم٢من يم٤من و٤مسمٓم٤مً 

 (6.225اًمٌٞم٤من )- ديتٖم٤مسمـ اًمٜم٤مس سمٛمثٚمف-- ومٝمق همػم رؿمٞم



 

 

﴿ ٕٔٚ ﴾ 

 

  :خاٌظج١َّ ؿش٠مخ اخزجبس

: وٟمحقه٤مواًمٗم٠مرة واًمدضم٤مضم٦م رة اهلاًم٘مٓمـ وصقن إـمٕمٛم٦م قمـ طمٗمظ سم٤مًمٖمزل و

 -ٕن سمذًمؽ يتٌلم اًمْمٌط وطمٗمظ اعم٤مل وقمدم آٟمخداع

 : ٕبد اٌٍّٛنث ؿش٠مخ اخزجبس

 - ىم٤مًمف اًمًٌٙمل--سمام يٕمٛمٚمف أُمث٤مهل٤م

ُِٚ  .. ٌذ٠ٕٙب ِٚبٌٙبظٍذخ إرا ثٍغذ اٌّشأح 

 -قمٜمٝم٤م احلجر، ودومع إًمٞمٝم٤م ُم٤مهل٤م، ؾمقاء شمزوضم٧م أو مل شمتزوج ؽ  ومُ 

حم٤مرُمٝم٤م وٟم٤ًمء  وخيتؼمه٤م، أصٕم٥م: ٕن طم٤مهل٤م أظمٗمك رؿمده٤م واظمت٤ٌمر اًمّمٌٞم٦م ذم

 -(0)أهٚمٝم٤م

  :٠ٚشزشؽ رىشس االخزجبس

ـ  رؿمده٤مُمرشمواقمت٤ٌمر شمٙمراره  ، ٕٟمف جيقز أن ن أو أيمثر طمتك يٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

 -شمٙمقن اعمرة إومم ُمٜمف اشمٗم٤مىم٤ًم ٓ ىمّمداً 

 : (ٚاٌّجْٕٛ. ٕ)

 قمٚمٞمف- اًم٘م٤ميض طمجر سمدون قمغم اعمجٜمقن ويث٧ٌم احلجر

مل ٕن هذا احلجر : سمدون ومؽ اًم٘م٤ميضسم٢موم٤مىمتف  قمغم اعمجٜمقن: احلجر يٜمٗمؽو

 -ومال يتقىمػ زواًمف قمغم ومؽ ىم٤مضٍ  --ىم٤مضٍ  حجرسم يٗمت٘مر صمٌقشمف

                                                 

0  - -  ،اعمح٤مرم وإُم٤مُم٤م اًمٜم٤ًمء اًمث٘م٤مت إؿ ىم٤مل: وم٘مٞمؾ: ٓ سمد ُمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، وىمٞمؾ: يٙمٗمل صمٟم٘مٚمف اسمـ يَم٩م 

 ( سمتٍمف-2.218طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم قمغم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )- أضمزأ --أهيام يم٤من



 

 

﴿ ٕٔٛ ﴾ 

 

وذيم٦م  ذم شمٍموم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م ُمـ سمٞمع وذاء ورهـ وُيجر قمغم اعمجٜمقن

وهمػمه٤م، وٓ شمّمح ُمٜمف وٓي٦م اًمٜمٙم٤مح وٓ اًمٓمالق وٓ همػمه٤م ُمـ  وىمراض

 اعمٕم٤مُمالت-

 -وًمٞمف ذم اًمّمٖمر ومٞمتٍمف ذم ُم٤مًمف ُمـ يم٤من يتٍمف ومٞمف ىمٌؾ سمٚمقهمف هق ٞمفوًمو

 :(ٚاٌغف١ٗ اٌّجزس ٌّبٌٗ. ٖ)

 -ـ ذم همػم ُمّم٤مرومف اعم٤مل يٍمف اًمذي نفوهق اعمـ 

 يٕمقد اًمٜمٗمع إًمٞمف ٓ قم٤مضماًل وٓ آضماًل- ٓ : يمؾ ُم٤موو٤مسمٓمف

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ىم٤مل شمٕم٤ممم

وًمٞم٤مء: اًمًٗمٝم٤مء اعمٌذريـ ُمـ اًمرضم٤مل ا أهي٤م إٓ شم١مشمق :أي [5]اًمٜم٤ًمء: (ۅ ۉ ۉ

 واًمٜم٤ًمء أُمقاهلؿ اًمتل حت٧م أيديٙمؿ-

 

 :ٗٚجٖٛ طشف اٌّبي فٟ غ١ش ِظبسف 

  اٌٛجٖٛ اٌّذشِخ:طشفٗ فٟ 

يمخٛمر  ـ وإن ىمؾ ـ ، أو يٍمومف ذم حمرمذًمؽ أو ٟمحقأو ٟم٤مر ٠من يرُمٞمف ذم سمحر يم

 -إقمٓم٤مئف عمٜمجؿ أو ًمرؿمقة قمغم سم٤مـمؾأو ، وىمامر وزٟم٤م

  اٌٛجٖٛ اٌّىشٚ٘خ:ٟ طشفٗ فٚ

 -: ٕن سف اعم٤مل ومٞمف ُمـ اًمتٌذيريمنماء اًمدظم٤من ـ قمغم اًم٘مقل سمٙمراهتف ـ

 



 

 

﴿ ٕٜٔ ﴾ 

 

  :ف١ّب ال ِظٍذخ ٌٗ ف١ٗ ٚال غشعٚطشفٗ 

٠من يِمؽمي ُم٤م سم (2)وهق ٓيٕمٚمؿ سمفذم اعمٕم٤مُمٚم٦م  (0)سمٖمٌـ وم٤مطمش اعم٤مل عيْمٞم   يم٠من

 -ٕٟمف يدل قمغم ىمٚم٦م قم٘مٚمف: سمامئ٦م درهؿ ي٤ًموي درمه٤مً 

 -(3)شٚجٖٛ اٌخ١اٌظذلخ ٚفٟ أِب طشفٗ 

وٓ هف ، هق اًمثقابو صحٞمح٤مً  ومٞمف همرو٤مً ٕن ًمف ومال يٕمتؼم ؾمٗمف وٓ شمٌذير، 

 -ذم اخلػم يمام ٓ ظمػم ذم اًمنف

                                                 

ًمٞمًػم يمٌٞمع ُم٤م ي٤ًموي قمنمة ًمٖمٌـ اظمرج سمف: ا -]أي: ٓ يٖمتٗمر[ هق ُم٤م ٓ ُيتٛمؾ هم٤مًم٤ٌمً  :همٌـ وم٤مطمش-  0

 (-3.84إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )- سمف ٦م ُمٜمٝم٤م، ومال يٙمقن ُمٌذراً ُمـ اًمدراهؿ سمتًٕم

 (-3.84إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )- ظمٗمٞم٦م حمٛمقدة سمف: يم٤من اًمزائد صدىم٦مً  -  وم٢من يم٤من قم٤معم٤مً 2

صَم٧ْم  bَأن  قَم٤مئَِِم٦َم -  3 ٌْدَ  طُمد  سَمػْمِ  اهللَأن  قَم  َأقْمَٓمْتُف قَم٤مئَِِم٦مُ  cسمـ اًمزُّ
ٍ
واهلل  ،ىم٤مل ذم سَمْٞمٍع أو قَمَٓم٤مء

َٓ ًَمَتٜمَْتٝمِ  طَْمُجَرن  قمٚمٞمٝم٤م- ومٌٚمٖمٝم٤م ذًمؽ، ىم٤مًم٧م: هق هلل قَمكَم  َٟمْذٌر َأْن  َٕ سَمػْمِ َأسَمدَ اُأيَمٚم َؿ  لَم  قَم٤مئَِِم٦ُم، أو   اً سمـ اًمزُّ

َ  ،[وهل اًمتل يم٤مٟم٧م شمتقمم شمرسمٞمتف] سَمػْمِ إًَِمٞمَْٝم٤م، طِملَم ـَم٤مًَم٧ِم اهِلْجَرُة، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم:ٓ  ـُ اًمزُّ ُع َٓ أؿَُمٗم   واهللوَم٤مؾْمتَِْمَٗمَع اسْم

سَمػْمِ  ـِ اًمزُّ ٜم ٨ُم إمَِم َٟمْذِري- وَمَٚمام  ـَم٤مَل َذًمَِؽ قَمغَم اسْم ـَ خَمَْرَُم٦مَ ، يَمٚم  c ومِٞمِف َأسَمًدا، َوَٓ َأحَتَ َقَر سْم ًْ
ـِ  َؿ اعمِ مْحَ َوقَمٌَْداًمر 

ـْ سَمٜمِل ُزْهَرَة، َوىَم٤مَل هَلاَُم: َأْٟمُِمُديُماَم سم٤ِم ٤م ُِم ـِ قَمٌِْد َيُٖمقَث، َومُهَ ـَ إؾَْمَقِد سْم َ سْم ٤َمٓ  هلل ِ عمَ ٤م َأْدظَمْٚمُتاَميِن قَمغَم قَم٤مئَِِم٦َم، وَم٢مهِن 

ـِ ُُمِْمتَِٛمَٚملْمِ سم٠َِمْرِدَيتِِٝماَم، طَمت   مْحَ َقُر َوقَمٌُْد اًمر  ًْ
 ك اؾْمَت٠ْمَذَٟم٤م قَمغَم قَم٤مئَِِم٦مَ َُيِؾُّ هَل٤َم َأْن شَمٜمِْذَر ىَمٓمِٞمَٕمتِل- وَم٠َمىْمٌََؾ سمِِف اعمِ

b َالَُم قَمَٚمٞمِْؽ و  ً َوسَمَريَم٤مشُمُف َأَٟمْدظُمُؾ؟ ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مئَِِم٦ُم: اْدظُمُٚمقا، ىَم٤مًُمقا: يُمٚمُّٜم٤َم؟ ىَم٤مًَم٧ْم:  اهللَرمْح٦َُم ، وَمَ٘م٤مَٓ: اًم

سَمػْمِ  ـَ اًمزُّ سَمػْمِ  c َٟمَٕمِؿ، اْدظُمُٚمقا يُمٚمُُّٙمْؿ، َوَٓ شَمْٕمَٚمُؿ َأن  َُمَٕمُٝماَم اسْم ـُ اًمزُّ   c ، وَمَٚمام  َدظَمُٚمقا َدظَمَؾ اسْم

ٌْٙمِل، b ٦مَ وَم٤مقْمَتٜمََؼ قَم٤مئَِِم -- احِلَج٤مَب  ٤م َوـَمِٗمَؼ ُيٜم٤َمؿِمُدَه٤م َوَي ُرمُهَ َوشَمٌْٙمِل، َوشَمُ٘مقُل: إين  َٟمْذَرَه٤م ـَمِٗمَ٘م٧ْم شُمَذيم 

ـَ اك يَمٚم َٛم٧ْم ت  َٟمَذْرُت، َواًمٜم ْذُر ؿَمِديٌد، طَم  سَمػْمِ  سم َويَم٤مَٟم٧ْم ، ٦مٌَ ىمَ َأْرسَمِٕملَم رَ  َؽ ًمِ ، َوَأقْمَتَ٘م٧ْم ذم َٟمْذِرَه٤م ذَ c اًمزُّ

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري  َذًمَِؽ، وَمَتٌْٙمِل طَمت ك شَمٌُؾ  ُدُُمققُمَٝم٤م مِخ٤َمَرَه٤م شَمْذيُمُر َٟمْذَرَه٤م سَمْٕمدَ 



 

 

﴿ ٖٔٓ ﴾ 

 

 إٌف١غخ اٌّـبػُ ٚاٌّشبسة ٚاٌّالثظاٌٙذا٠ب ٚفٟ طشفٗ ِٚثٍٗ 

: ٕن شمٚمؽ وٓ شمٌذير قمغم إصح ؾمٗمفيٕمتؼم -- ومال أو ٓ ح٤مًمفؾمقاء ٓىم٧م سم

 -هق اًمتٚمذذو صحٞمح٤مً  ومٞمف همرو٤مً ٕن ًمف و ،اعم٤مل يتخذ ًمٞمٜمتٗمع ويٚمتذ سمف نوم٢م، ُمّم٤مرومف

 ٍاٌغف١ٗ اٌّجزس٠ٚثجذ اٌذجش ػ ٝ : 

ر - أ  -: ًمًٗمٝمفقمٚمٞمفاًم٘م٤ميض  سمحجرٞمث٧ٌم احلجر -- ومإن سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمذ 

سمٞمع ُمـ  مجٞمع شمٍموم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م-- اُمتٜمع قمٚمٞمف سمًٗمٝمفقمٚمٞمف اًم٘م٤ميض  وم٢من طمجر

 -٤موذيم٦م وىمراض وهمػمه وذاء ورهـ

اًل، ؾمٗمٞمٝم٤ًم ُمٝمٛمَ  يم٤من-- قمٚمٞمف مل ُيجر اًم٘م٤ميضو سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمذرإن أُم٤م 

 -طمتك ُيجر قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض شمٍموم٤مشمف ٟم٤مومذةو

ُمـ همػم طمجر ٞمث٧ٌم احلجر وم-- (ُمٌذراً  ؾمٗمٞمٝم٤مً أي: سمٚمغ ) إن سمٚمغ همػم رؿمٞمدًمٙمـ 

ومٝمق وإن زال قمٜمف طمجر اًمّم٤ٌم ، ٓ طم٤ًمً  قمٚمٞمف ذقم٤مً  رحمجق : ٕٟمفقمٚمٞمف اًم٘م٤ميض

همػم  هذا-- شمٍموم٤متو ،أيْم٤مً  (0)الً ؾمٗمٞمٝم٤ًم ُمٝمٛمَ  ويًٛمكف طمجر اًمًٗمف، ًمٙمـ ظمٚم ٗم

وًمٞمف ذم اًمّمٖمر  هق وًمٞمفو، ُمـ سمٞمع وذاء ورهـ وذيم٦م وىمراض وهمػمه٤م ٟم٤مومذة

 -ومٞمتٍمف ذم ُم٤مًمف ُمـ يم٤من يتٍمف ومٞمف ىمٌؾ سمٚمقهمف

                                                 

: هق اًمذي مل ُيجر قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض، ؾمقاء سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمذر، أو سمٚمغ ؾمٗمٞمٝم٤ًم- وقمٜمد اًمًٗمٞمف اعمٝمَٛمؾ - 0

 ( سمتٍمف-5.096)حتٗم٦م اعمحت٤مج  يراد سم٤مٕول هم٤مًم٤ًٌم-  (اعمٝمٛمؾقم٤ٌمرة )اًمًٗمٞمف إـمالق 



 

 

﴿ ٖٔٔ ﴾ 

 

 ُمـ همػم ومؽ  اًم٘م٤ميضقمٜمف -- زال احلجر سمٕمد سمٚمقهمف همػم رؿمٞمد وم٢من ص٤مر رؿمٞمداً 

ومال يتقىمػ  ،ىم٤مضٍ  طمجر سمال هذا احلجر ىمد صم٧ٌموٕن  ًمزوال اعم٤مٟمع، :ودومع إًمٞمف ُم٤مًمف

 -زواًمف قمغم ومؽ ىم٤مضٍ 



 

 

﴿ ٖٕٔ ﴾ 

 

 ِشع ٌّظٍذخ غ١شٖ، ٚرذزٗ أفشاد:ـاٌثبٟٔ: ِب ُش

 -اًمٖمرُم٤مء عمّمٚمح٦مطمجر قمٚمٞمف وىمد  اعمٗمٚمس -0

 -اًمقرصم٦م ـ عمّمٚمح٦م قمغم اًمثٚم٨م  ومٞمام زادـ  واعمريض -2

 -اًمًٞمد عمّمٚمح٦م واًمٕمٌد اًم٘مـ واعمٙم٤مشم٥م -3

 -اعمرهتِـ ًمٕملم اعمرهقٟم٦م ـ عمّمٚمح٦مـ ذم ا واًمراهـ -4

 اعمًٚمٛملم- عمّمٚمح٦م واعمرشمد -5

 :(اٌّفٍظ اٌزٞ اسرىجزٗ اٌذ٠ْٛ . ٔ)

 -(4)فقمغم ُم٤مًم (3)لٔدُم (2)مُ اًمالز (0)لُّ ف احل٤ميٜمُ ـ زاد دَ ُمَ  اعمٗمٚمس:و

 ٚ :٠ىْٛ اٌذجش ػٍٝ اٌّفٍظ 

 ف ديقن طم٤مًم ٦م زائدة قمغم ُم٤مًمف ـ-ٞمف ـ وهق اعمٗمٚمس اًمذي قمٚمٞمر اًم٘م٤ميض قمٚمحجسم

  -اًمٖمرُم٤مء ذًمؽ أو سمٓمٚم٥م،  (5)سمٓمٚم٥م ُمٜمفاحلجر قمغم اعمٗمٚمس:  ويٙمقن

                                                 

  (80ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس)١مضمؾ- - ومال طمجر سم٤معم0

 (80ص ’)اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس -ر سمديـ همػم ٓزم يمديـ اًمٕمٌد اعمٙم٤مشَم٥م قمغم ؾمٞمده )ٟمجقم اًمٙمت٤مسم٦م(- ومال طمج2

وىمْمٞم٦م يمالم اسمـ طمجر  (80 ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس) يـ هلل شمٕم٤ممم يم٤مًمٙمٗم٤مرة واًمزيم٤مة- - ومال طمجر سمدَ 3

 ي٤ًم-يمذًمؽ سمديـ اهلل شمٕم٤ممم إن يم٤من ومقرأٟمف ُيجر قمٚمٞمف 

وُيجر قمٚمٞمف  (80ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس) - ومال طمجر قمغم ُم٤م ًمق ؾم٤موى اًمديـ عم٤مًمف أو ٟم٘مص قمٜمف-4

 -يمذًمؽ إن يم٤مٟم٧م ديقٟمف ُم٤ًموي٦م عم٤مًمف قمٜمد اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م

 (087ص  ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ) -سمٓمٚم٥م اعمٗمٚمس قمٜمد اسمـ طمجر، ووضمقسم٤ًم قمٜمد اًمرُمكم جيقز احلجر- 5



 

 

﴿ ٖٖٔ ﴾ 

 

أن شمزيد ديقهنؿ  سمنمطاؾمتجٞم٥م ًمرهم٦ٌم ـم٤مًمٌل احلَْجر،  --وم٢من اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

 سمٛمٗمرده٤م قمغم جمٛمقع ُم٤مًمف-

سم٤مًمديقن اعم١مضمٚم٦م: ٕٟمف ٓ يٓم٤مًم٥م هب٤م ذم احل٤مل، ويّمػم قمغم اعمٗمٚمس ٓ طمجر و

يـ اعم١مضمؾ طم٤مًٓ سمٛمقت اعم يـ-قدياًمد   ن اًمذي ارشمٙمٌف اًمد 

 ٠ٚشًّ اٌّبي اٌزٞ ٠ذجش ػ١ٍٗ: 

اعمريمقب واخل٤مدم واعمًٙمـ وآًم٦م طمروم٦م، وم٢من مل يٙمـ ًمف ُم٤مل-- ومٞمج٥م إٟمٔم٤مره إمم 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )ُمٞمنة وإسمراؤه أومْمؾ-- ىم٤مل شمٕم٤ممم 

  [281]اًمٌ٘مرة:   (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 : (لٍٝ اٌثٍث ف١ّب صادٚاٌّش٠ط . ٕ)

همػم يٙمقن اعمرض وًمق ُم٤مت سمٖمػمه، أو  (0)٤مً أن يٙمقن خمقوم :ضويِمؽمط ذم اعمر

  خمقف وُم٤مت سمف: ًمتٌلم أٟمف خمقف-

  ويٚمحؼ سم٤معمرض اعمخقف:

اًمريح ًمرايم٥م  واوٓمراباًمقصقل إمم طم٤مًم٦م ي٘مٓمع ومٞمٝم٤م سمٛمقشمف، يم٤مًمت٘مديؿ ًمٚم٘متؾ 

ووىمقع اًمٓم٤مقمقن ذم أُمث٤مًمف وهمػمه٤م  واؿمتداد ـمٚمؼ اًمقٓدةاًمًٗمٞمٜم٦م واًمتح٤مم احلرب 

 اض اًمقسم٤مئٞم٦م اعمٛمٞمت٦م-ُمـ إُمر

                                                 

ض ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٜمتٝمل سم٤معمقت إذا اؿمتد، صمؿ سمرح سمف هذا : هق َُمـ أصٞم٥م سمٛمراعمرض اعمُخقف- 0

 اعمرض إمم درضم٦م ضمٕمٚم٧م اًمٓمٌٞم٥م وأصح٤مب اخلؼمة ُيذرون قمٚمٞمف ُمـ اعمقت-



 

 

﴿ ٖٔٗ ﴾ 

 

 ٚ ِْٛشػًب ِخٛفًب ٝ اٌّش٠غػٍاٌذجش ٠ى:  

ذم ُمرو٤ًم خمقوم٤ًم  قمغم اعمريضال طمجر وم ومٞمام زاد قمغم اًمثٚم٨م،ُيجر قمٚمٞمف--  , أ

 وشمٜمٗمذ وصٞمتف سم٤مًمثٚم٨م وإن مل شمرَض  اًمثٚم٨م وُم٤م ٟم٘مص قمٜمف، ومٚمف أن يتؼمع سمف

 وارث،اًمقرصم٦م، سمنمط أن شمٙمقن اًمقصٞم٦م ًمٖمػم 

 -- ومالسمد ُمـ إضم٤مزة اًمقرصم٦مأُم٤م ًمق أوص سم٤مًمثٚم٨م ًمقارث-

سمخالف  ،واًمقىمػ ذم شمؼمقم٤مشمف يمّمدىم٦م وه٦ٌم ووصٞم٦م وقمتؼُيجر قمٚمٞمف--  , ب

 ومال ُيجر قمٚمٞمف- --سمٞمٕمف وذائف

يده ذم اًمتؼمقم٤مت رضم٤مء اؾمتدراك ُم٤م وم٤مشمف  اٟمٓمٚم٘م٧ماعمريض إذا ؿمٕمر سمدٟمق أضمٚمف وم٢من 

 -ذم طم٤مل صحتف، وىمد ي١مدي ذًمؽ إمم شمٌديد ُم٤مًمف وطمرُم٤من اًمقرصم٦م ومنمع احلجر قمٚمٞمف

قمغم ذيمقر أوٓده وأوٓد أوٓده ذم طم٤مل ُمروف ـ ي٘مػ ُم٤مًمف ُمَ : وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ

ىم٤مصدًا سمذًمؽ طمرُم٤من إٟم٤مصمٝمؿ-- ومال يّمح إٓ سم٢مضم٤مزة اإلٟم٤مث: ٕن اًمتؼمع ذم ُمرض 

 اعمقت قمغم سمٕمض اًمقرصم٦م ُمتقىمػ قمغم رو٤م اًم٤ٌمىملم-

ال ُيت٤مج ذم ، ومقمٚمٞمف سمحٙمؿ اًمنمع حلؼ اًمقرصم٦مر اعمريض ُمرض اعمقت حمجقو

 -ىم٤مضٍ إمم طمجر  قمٚمٞمفجر احل

 شمٌلم هب٤م ٟمٗمقذومٚمق ؿمٗمل-- سم٤مًمّمح٦م،  :ض ُمرو٤ًم خمقوم٤مً اعمري ويٜمٗمؽ احلجر قمـ

 -اًم٤ًمسم٘م٦م: ٕن اًمٕمؼمة ذم اعمٕم٤مُمالت سمام ذم ٟمٗمس إُمر ٓ سمام ذم فمـ اعمٙمٚمػ ف٤مشمشمٍموم

 وٓ طمجر قمغم اعمريض ُمرو٤ًم همػم خمقف ومل يٛم٧م سمف، وشمٍموم٤مشمف يمٚمٝم٤م ٟم٤مومذة-



 

 

﴿ ٖٔ٘ ﴾ 

 

 :(ْ ٌٗ فٟ اٌزجبسح٠إَرٚاٌمجذ اٌزٞ ٌُ  . ٖ)

 اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًمرؿمٞمد ًمٕمٌدا ٤متشمٍموممجٞمع ّمح شمٓ و، حلؼ ؾمٞمدهومٞمحجر قمٚمٞمف 

 -سمٖمػم إذن ؾمٞم ده ذم اًمتج٤مرة

ٓ يٙمٗمل و-- ضم٤مز، (0)إذٟم٤ًم سُي٤مً اًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م  ذم ؾمٞمدهإن أذن ًمف أُم٤م 

 -: إذ ٓ يٜم٥ًم ًمٚم٤ًميم٧م ىمقلقمـ اإلذن اًمًٙمقت

*** 

                                                 

يم٠من يٕمٚمؿ إذن ؾمٞمده ًمف سمٌٞمٜم٦م أو سمًامقمف ُمـ ؾمٞمده أو ؿمٞمقع سملم اًمٜم٤مس، ٓ سم٘مقل اًمٕمٌد: أٟم٤م ُم٠مذون زم - 0

  ذم اًمتج٤مرة ًمتٝمٛمتف-



 

 

﴿ ٖٔٙ ﴾ 

 

 ُٙرظشفبد اٌّذجٛس ػ١ٍدىُ 

o (ٚ) ( اٌصجٟ ٚاٌّجْٕٛ ٚاٌغف١ٗ ُفرصشُّطمٙمؿ:)  

وٓ وٓ ذيم٦م وٓ ىمراض ومال يّمح ُمٜمٝمؿ سمٞمع وٓ ذاء وٓ ه٦ٌم  ،(صذ١خ غ١ش)

 -اعم٤مًمٞم٦م همػمه٤م ُمـ اًمتٍموم٤مت

اًمقزم وهق إب صمؿ اجلد صمؿ اًمقيص صمؿ  :اًمّمٌل واعمجٜمقن تٍمف ذم ُم٤مليو

 -احل٤ميمؿ وأُمٞمٜمف

 : رظشفبد اٌظجٟ أِٛس، ِٕٙب غزثٕٝ ِٓرٚ

ب قمٚمٞمف يمذب، وشمقيمٞمٚمف ذم شمٗمرىم٦م  إذٟمف ذم دظمقل اًمدار، وإيّم٤مل اهلدي٦م إذا مل جير 

 --- ومتّمحاًمزيم٤مة وٟمحقه٤م إذا قُملم  ًمف اعمدومقع إًمٞمف

  :اٌغف١ٗ ِٓ رظشفبد٠ٚغزثٕٝ 

 --- ومتّمحالىمف ورضمٕمتف وٟمحقه٤موـمٟمٙم٤مطمف سم٢مذن وًمٞمف، 

o (ٚ( طمٙمؿ )ُّف اٌّفٍظرصش) اعمحجقر قمٚمٞمف:  

  (فٟ رِزٗ) اعم٤مًمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م اعمٗمٚمس مجٞمع شمٍموم٤مت (٠صخ)

 )ربثك( اٌذجش

 صذ١خ. غ١ش :ٚرصشف اٌصجٟ ٚاٌّجْٕٛ ٚاٌغف١ٗ)اٌّزٓ( 

 ٠صخ فٟ رِزٗ دْٚ أل١بْ ِبٌٗ. :ٚرصشف اٌّفٍظ

 ِٛلٛف لٍٝ ئجبصح اٌٛسثخ ِٓ ثمذٖ. :ٌّش٠ط ف١ّب صاد لٍٝ اٌثٍثرصشف اٚ

 .٠ىْٛ فٟ رِزٗ، ٠ُزَجُك ثٗ ثمذ لزمٗ :ٚرصشف اٌمجذ



 

 

﴿ ٖٔٚ ﴾ 

 

َٚمؿيمام ًمق سم٤مع قمغم وضمف ُمث٤مًمف:   ً اًم
، أو سم٤مع ُمت٤مقم٤ًم ُمقصقوم٤ًم سم٤مًمذُم٦م، أو اؿمؽمى (0)

ـٍ  ، أو ٟمٙمح سمٛمٝمر ذم ؾمت٠مضمر سم٠مضمرة ذم ذُمتفىمؽمض ُم٤مًٓ، أو اذم ذُمتف، وُمثٚمف إذا ا سمثٛم

 -ذُمتف

إذا  واإلضم٤مرة٦ٌم اًمٌٞمع واًمرهـ واهل اعمٗمٚمس ال يّمح ُمـوم (دْٚ أل١بْ ِبٌٗ)

 -وإٓ سمٓمٚم٧م وم٤مئدة احلجر، يم٤من ُمتٕمٚم ٘م٤ًم سمٕملم ُم٤مًمف

 رظشف اٌّفٍظ فٟ أػ١بْ ِبٌٗ ِغأٌخ: ػذَ طذخ ٠ٚغزثٕٝ ِٓ

وهل ُم٤م ًمق دومع ًمف احل٤ميمؿ ُم٤مًٓ ًمٜمٗم٘متف وٟمٗم٘م٦م قمٞم٤مًمف، وم٤مؿمؽمى سمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م، 

 وم٢مٟمف يّمح يمام ىم٤مًمف إذرقمل-

o (ٚ( طمٙمؿ )رصشف اٌّش٠ط)  ًُمرو٤ًم خمقوم٤م:  

وًمف أن  ،يمّمدىم٦م وه٦ٌم ووصٞم٦م وقمتؼًمٚمتؼمع  وُم٤م دوٟمف ُم٤مًمفصمٚم٨م ذم صحٞمح 

 وم٢من يم٤من اًمتؼمع ًمقارث--شمٙمـ ًمقارث، ُم٤م مل  وًمق سمدون رو٤م اًمقرصم٦م يتؼمع هب٤م

 اًمقرصم٦م ُمـ سمٕمده- سم٘مٞم٦م شمقىمٗم٧م قمغم إضم٤مزة

لٍٝ ئجبصح اٌٛسثخ  ِٛلٛف.. ف١ّب صاد لٍٝ اٌثٍث)شمٍمف اعمريض وٟمٗمقذ 

  -قمغم اًمثٚم٨م-- صح، وإٓ ومال ُم٤م زاد قرصم٦مُ وم٢من أضم٤مز اًم ،(ِٓ ثمذٖ

ت ز اًمٌٕمض أظمر-- ٟمٗمذومل جُيِ  ُم٤م زاد قمغم اًمثٚم٨م سمٕمض اًمقرصم٦موم٢من أضم٤مز 

 دون همػمه-ُمٜمٝمؿ ذم طمّم٦م اعمجٞمز  وصٞمتف

                                                 

درهؿ( ذم يمذا ص٤مع ُمـ ىمٛمح ذم ذُمتؽ، صٗمتف  ٧011ُم إًمٞمؽ )يم٠من ي٘مقل ؿمخص ًمٚمٛمٗمٚمس: أؾمٚمٛم- 0

َٚمؿ ؾمقاء ـمٕم٤مم أو همػمه- -يمذا ويمذا  ً  وصٞمٖم٦م اًم



 

 

﴿ ٖٔٛ ﴾ 

 

 هؿ-- إٓ ُمـ سمٕمد ُمقت اعمريض-وٓ شمٕمتؼم إضم٤مزة اًمقرصم٦م ورد  

o (ٚ( طمٙمؿ )ُّف اٌمجذرصش) اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًمرؿمٞمد: 

 ر قمٚمٞمف ذم مجٞمع شمٍموم٤مشمف ًمٙمـ:إصؾ أٟمف حمجق

 ،شمٍمومف سمح٥ًم ذًمؽ اإلذن -- صح  إذٟم٤ًم سُي٤مً  ذم اًمتج٤مرة ؾمٞمده ًمف إن أذن

 ومٞمتٍمف سم٘مدر إذن ؾمٞمده وٓ يتج٤موزه --أذن ًمف ذم سمٞمع ُمٕملم أو ذاء ـ ُمثاًل ـ وم٢من

  -يم٤مًمقيمٞمؾ

مل يّمح ذاؤه سمٖمػم  --، واؿمؽمىذم اًمتج٤مرةؾمٞمده ذن ًمف ٠ماًمذي مل يأُم٤م اًمٕمٌد 

ٕٟمف ًمٞمس أهال  :ال يٛمٙمٜمف صمٌقت اعمٚمؽ ًمفوم، ٕٟمف حمجقر قمٚمٞمف حلؼ ؾمٞمده :ؾمٞمدهإذن 

  -ًمٚمٛمٚمؽ

: ؾمقاء أيم٤من ذم يد اًمٕمٌد أم ذم يد ؾمٞمده اعمٌٞمع يًؽمدًم٤ٌمئع اأن  :ٞمٜمٌٜمل قمغم ذًمؽوم

ومل ي٠مذن ومٞمف ، وم٢من شمٚمػ ذم يد اًمٕمٌد اًمٌٞمع أصالً  صح٦م ًمٕمدم ،ًمٌ٘م٤مئف قمغم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف

ك ثٗ ثمذ زَج٠ُ)، ًمثٌقشمف سمرو٤م ُم٤مًمٙمف: (فٟ رِزٗ٘م٤ًم )( ُمتٕمٚم٠ىْٛ)وم٢مٟمف  --اًمًٞمد

يٓم٤مًم٥م سمف ىمٌؾ اًمٕمتؼ وٓ  ،ًمتٕمٚم٘مف سمذُمتف :أي: ُيٓم٤مًم٥م سمف سمٕمد قمت٘مف وي٤ًمره ،(لزمٗ

  ًمٙمقٟمف ُمٕمنًا-

 -ٖمػم إذن ؾمٞمدهسموًمق ُمٜمف اًمٕم٤ٌمدات واًمٓمالق-- ومتّمح ]سمِِخالِف[ 

وًمق سم٢مذن  ُمٜمفّمح شمومال  يم٠من يكم اًمٜمٙم٤مح-- واًمِمٝم٤مدات اًمقٓي٤مت]سمِِخالِف[ و

 ؾمٞمده-

 ف١ىْٛ رظشفبد اٌؼجذ ثزٌه ػٍٝ ثالثخ ألغبَ:

 -سم٢مذٟمف، وٓ شمّمح ُمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً ُمٜمف ، وشمّمح هٓشمّمح ُمٜمف سمٖمػم إذن ؾمٞمد



 

 

﴿ ٖٜٔ ﴾ 

 

 ٠ٚضاد فٟ اٌّذجٛس ػ١ٍُٙ ِّب ٌُ ٠زوشٖ اٌمبػٟ أثٟ شجبع:

 : ويث٧ٌم احلجر قمٚمٞمف عمّمٚمح٦م اعمرهتِـ، ومال يتٍمف ذم اًمٕملم اعمرهقٟم٦ماًمراهـ

 ذن اعمرهتِـ، ويرشمٗمع احلجر قمٚمٞمف سمقوم٤مء مجٞمع اًمديـ-إٓ سم٢م سمٕمد ىمٌْمف

: ويث٧ٌم احلجر قمٚمٞمف عمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم، وإذا ُم٤مت ُمرشمدًا-- ص٤مر ُم٤مًمف ومٞمئ٤ًم اعمرشمد

 ًمٚمٛمًٚمٛملم، ويرشمٗمع احلجر قمٚمٞمف سم٤مًمٕمقد ًمإلؾمالم- 

*** 



 

 

﴿ ٔٗٓ ﴾ 

 

 ىمٓمع اًمٜمزاع-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌصٍخ)

قَم٤ًم:  قم٘مد ُيّمؾ سمف ىمٓمع اًمٜمزاع- َذْ

 -[028]اًمٜم٤ًمء: ﴾ٺ  ٿ شمٕم٤ممم: ﴿ اهلل ىمقل إَْصُؾ ومِٞمِف:

ْٚمُح ضَم٤مئٌِز سَملْمَ : »ىم٤مل ^رؾمقل اهلل أن  vقمـ أيب هريرة وُمـ اًمًٜم٦م:  اًمّمُّ

َم طَمالًٓ َأْو َأطَمؾ  طَمَراُم٤مً  ،ٚمِِٛملمَ ًاعمُ   أظمرضمف اًمؽمُمذي- (0)شإِٓ ُصْٚمح٤ًم طَمر 

 :عجت روش ثبة اٌظٍخ ػمت ثبة اٌذجش 

 ٤مًم٥م وىمققمف سمٕمد طمجر اًمٗمٚمس-ٕن هم :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ذيمره قم٘م٥م احلجر

قمل زيد قمغم قمٛمروأن  :اًمّمٚمح ُمث٤مل ومخقصؿ  (ديٜم٤مر 0111)ذم ذُمتف ٠من ًمف سم يد 

ومٞم٘مقل ًمف زيد: ص٤محلتؽ ُمـ إًمػ ديٜم٤مر  ،هب٤م ًمٚمٛمدقمل )زيد( صمؿ ي٘مر ،قمٛمرو ومٞمف

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م- ،قمغم ٟمّمٗمٝم٤ماًمتل قمٚمٞمؽ 

                                                 

  ُمـ دراهؿ قمغم أيمثر ُمٜمٝم٤م-يّم٤مًمح أو  يم٠من ص٤مًمح قمغم ٟمحق مخرش َأطَمؾ  طَمَراُم٤مً - »0

َم طَمالًٓ و أَ » اخلٓمٞم٥م  طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم)ح قمٚمٞمف- يم٠من ص٤مًمح قمغم أن ٓ يتٍمف ذم اعمّم٤مًمَ ش طَمر 

 سمتٍمف (3.92

 اٌصٍخ

 .٠ٚصخ اٌصٍخ ِك اإللشاس فٟ األِٛاي ِٚب أفعٝ ئ١ٌٙب)اٌّزٓ( 

 .ِمبٚظخ (ٕ) ٚ ئثشاء.  (ٔ) ٚ٘ٛ ٔٛلبْ:

 ٗ لٍٝ ششغ.  دمٗ لٍٝ ثمعٗ، ٚال ٠جٛص رم١ٍم فبإلثشاء: الزصبسٖ ِٓ

 .٠ٚجشٞ ل١ٍٗ دىُ اٌج١ك ،ٚاٌّمبٚظخ: لذٌٚٗ لٓ دمِّٗ ئٌٝ غ١شٖ



 

 

﴿ ٔٗٔ ﴾ 

 

 :أٔٛاع اٌظٍخ 

 -هلدٟم٦م وإُم٤مناسم٤مب يمام ذم -- صٚمح سملم اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر

 سم٤مب اًمٌٖم٤مة-يمام ذم -- وصٚمح سملم اإلُم٤مم واًمٌٖم٤مة

 سم٤مب اًم٘مًؿ واًمٜمِمقز-يمام ذم -- وصٚمح سملم اًمزوضملم قمٜمد اًمِم٘م٤مق

 -وهق ُم٘مّمقد اًم٤ٌمبت-- وصٚمح ذم اعمٕم٤مُمال

 ٠ٚشزشؽ فٟ اٌظٍخ: 

 -(0)ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمٜمد طم٤ميمؿ أم ٓ]أي: دقمقى[  اخلّمقُم٦م وىمقع ؾمٌؼ- 0 

 -، وُمثٚمف: سمٞم ٜم٦م ُمـ اعمدقملقمٚمٞمف(وإىمرار اخلّمؿ )اعمدقمك - 2 

ـ ُمـ همػم ؾمٌؼ ظمّمقُم٦م  سمًٞم٤مرة ـ: ص٤محلٜمل قمـ دارك قمٛمرو ًمزيد ٚمق ىم٤ملوم

 - وم٠مضم٤مسمف، وم٤مٕصح سمٓمالٟمف

 -(2)قمك قمٚمٞمفإٟمٙم٤مر اعمد  اًمّمٚمح شم٤مرة ي٘مع ُمع و

  -قمك قمٚمٞمفاعمد   ُمع إىمراري٘مع وشم٤مرة 

 ..ثبٌذك اٌزٞ ػ١ٍٗ ٚػذَ إلشاسٖ ثٗػٝ ػ١ٍٗ اٌّذَّ اٌظٍخ ِغ إٔىبس .ٔ

يٙمقن سم٤مًمّمٚمح ىمد ـ إن يم٤من يم٤مذسم٤ًم ذم دقمقاه  ـن اعمّدقمل ٕ ،سم٤مـمؾطمٙمٛمف: صٚمح 

 ُم٤مل همػمه، وهق طمرام قمٚمٞمف، ومذًمؽ صٚمح أطمّؾ طمراُم٤ًم، وهق َمٜمقع- اؾمتحؾ  

                                                 

 ومٛمتك ضمرى سمٞمٜمٝمام شمٜم٤مزع صمؿ ضمرى اًمّمٚمح-- صح: ٕٟمف يّمدق قمٚمٞمف أٟمف سمٕمد ظمّمقُم٦م-- 0

قَمك قمٚمٞمف- 2  (4.588)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج : ُمـ خي٤مًمػ ىمقًمف اًمٔم٤مهر- واعمدقمل- : ُمـ يقاومؼ ىمقًمف اًمٔم٤مهراعمد 



 

 

﴿ ٕٔٗ ﴾ 

 

ُمـ ُم٤مًمف، وهق طمالل قمٚمٞمف،  ص٤مدىم٤ًم، وم٘مد طمّرم قمغم ٟمٗمًف ضمزءً اعمّدقمل وإن يم٤من 

قمَ  ف، ومٞمٙمقن صٚمح٤ًم طمّرم طمالًٓ، وهق قمٚمٞمف اوٓمره سم٢مٟمٙم٤مره إمم اًمتٜم٤مزل قمٜم كٕن اعمد 

 َمٜمقع-

 ..اٌّذَّػٝ ػ١ٍٗ ثبٌذك اٌزٞ ػٍٟ ِغ إلشاساٌظٍخ  -2

 (اإللشاس ٠ٚصخ اٌصٍخ ِك)- ىم٤مل أسمق ؿمج٤مع ذم اعمتـ: -صحٞمحصٚمح طمٙمٛمف: 

 صمؿ يٓمٚم٥م اعمّم٤محل٦م قمـ ذًمؽ- ،سم٤محلؼ اًمذي قمٚمٞمف فك قمٚمٞمقمَ إىمرار اعمد   ُمع :أي

 ٜمٙمر-يصمؿ  ٞمف سم٤محلؼ اًمذي قمٚمٞمفك قمٚمقمَ إىمرار اعمد   ُمع ويمذًمؽ يّمح اًمّمٚمح

 0111) قمٚمٞمفسم٠من ًمف  (ك قمٚمٞمفقمَ د  اعم) قمغم قمٛمرو (لقمِ اعمد  ) ادقمك زيد ُِمث٤َمًُمُف:

  -ٜمٙمر ذًمؽ احلؼي صمؿ ،ومخقصؿ ومٞمف قمٛمرو صمؿ ي٘مر سمف (ديٜم٤مر

-- ومٞمّمح سمٕمد ذًمؽ أن (ديٜم٤مر 0111) وهقًمزيد   قمٛمروصم٧ٌم احلؼ قمغم: طمٙمٛمف

 -إسمراء قمـ سم٤مىمٞمف ، ويٕمتؼمُمثالً  (ديٜم٤مر 511) يّمٓمٚمح٤م قمغم

  اٌظٍخ ِغ اإلٔىبسطٛسح: 

-- صمؿ أىمر   ومتؿ اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام، ،وأس قمغم اإلٟمٙم٤مر قمك قمٚمٞمف اسمتداءً إن أٟمٙمر اعمد  

 إٓ إن صقًمح صم٤مٟمٞم٤ًم سمٕمد إىمراره-- ومٞمّمح-، وم٢من اًمّمٚمح سم٤مـمؾ

ومخقصؿ ومٞمف -- (ديٜم٤مر 0111)  قمٛمروقمك زيد قمغم قمٛمرو سم٠من ًمف قمغمد  ا ُِمث٤َمًُمُف:

 -(ديٜم٤مر 511) قمغم شمّم٤محل٤مصمؿ  ،ؽ احلؼذًم ٙمرٟمأوقمٛمرو 
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-- إٓ إن أىمر قمٛمرو : إلٟمٙم٤مر اعمدقمك قمٚمٞمف )قمٛمرو(: ٓ يّمح هذا اًمّمٚمحطمٙمٛمف

 صٚمح٤ًم ضمديدًا- اوقم٘مد ،سمٕمد إٟمٙم٤مره سم٤محلؼ اًمذي قمٚمٞمف

 ٚ٠ظخ اٌظٍخ ِغ اإللشاس:  

-- ومٞمّمٓمٚمح٤من قمغم إؾم٘م٤مط (0)٤مً أو ديٜم ٤مً قمٞمٜميم٤من ذًمؽ ؾمقاء  (فٟ األِٛاي) -0

 طم٘مف ُمٜمٝم٤م-

ومخقصؿ ومٞمف  هذه ؾمٞم٤مرشمفك قمٚمٞمف( سم٠من قمَ د  )اعم قمغم قمٛمرو زيد لقمد  ي أن ُف:ُِمث٤َمًمُ 

 --- ومتّم٤محل٤م قمغم  أن يٕمٓمٞمف قمٛمرو أرو٤مً قمٛمرو صمؿ ي٘مر سمف

ديٜم٤مر(  0111) قمٚمٞمفًمف  ك قمٚمٞمف( سم٠منقمَ د  )اعم قمغم قمٛمرو زيد لقمد  يأن  ُِمث٤َمًُمُف:

  ديٜم٤مر( 511-- ومتّم٤محل٤م قمغم )ومخقصؿ ومٞمف قمٛمرو صمؿ ي٘مر سمف

أدى إمم ُم٤م  :أي (ِب أفعٝ ئ١ٌٗ) اإلىمرار ذم ؽ يّمح اًمّمٚمح ُمعيمذًم (ٚ) -2

 ومّم٤محلف قمـ اًم٘مّم٤مص سمامل- ،يمَٛمـ صم٧ٌم ًمف ىمّم٤مص قمغم ؿمخص  (2)لإُمقا

ُمـ أن يتّم٤محلقا  (قمٛمرو) ورصم٦م اعمٞم٧مقمغم  ىمتؾ قمٛمرًا قمٛمدًا-- ومٞمجقز زيدٌ  ُِمث٤َمًُمُف:

 أيمثر-أو  أو أىمؾ ُمـ ذًمؽ ُمثالً  (ديٜم٤مر 111-01) اًم٘مّم٤مص اًمذي يًتح٘مف قمٚمٞمف قمغم

 ن: ىمًامأي:  (ٔٛلبْ) اًمّمٚمح أي: (ٚ٘ٛ)

ٕٟمف ُيطُّ قمـ اعمدقمك قمٚمٞمف : "٦مطمٓمٞمٓمصٚمح "ويًٛمك  (ئثشاء) صٚمح :أوهلام

     -ويؼمئف ُمـ اًم٤ٌمىمل ،سمٕمض طم٘مف

                                                 

 : يم٠من يًتديـ ُم٤مًٓ-ديٜم٤مً  ثاًل- أو اًمًٞم٤مرة ُم: يم٤مًمدار قمٞمٜم٤مً - 0

 - وم٢مُم٤م اجلٚمد وإُم٤م اًمٕمٗمق ،ُم٤م ٓ يٗميض إمم إُمقال يمحد اًم٘مذفالِف[ ]سمِخِ - 2



 

 

﴿ ٔٗٗ ﴾ 

 

 -وهق قمدوًمف قمـ طم٘مف إمم همػمه (ِمبٚظخ)صٚمح  :صم٤مٟمٞمٝمام (ٚ)

 طٍخ إثشاء )دـ١ـخ(

  (لٍٝ ثمعٗدمٗ  الزصبسٖ ِٓ) ( وهق:اإلثشاءصٚمح )( ـف)أ- 

يـ سمٚمٗمظ قمـ سمٕمض اًمد   ، سم٠من يؼمئفأن يّم٤محلف ُمـ اًمديـ قمغم سمٕمْمفهق و

ديٜم٤مر(  0111)ٞمف ًمف قمٚم ك قمٚمٞمف( سم٠من  قمَ د  )اعم قمغم قمٛمرو زيد لقمد  ي٠من يم، (0)اًمّمٚمح

إًمػ اًمذي زم قمٚمٞمؽ قمغم  ُمـص٤محلتؽ زيد:  ي٘مقل، صمؿ ٘مر قمٛمرو سمذًمؽومٞم

( وأسمرأشمؽ ُمـ 511اقمٓمٜمل )- ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ًمف: -، ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧ممخًامئ٦م

(511-) 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  روي قمـ ـْ قَمٌْدِ  َأٟم فُ  » v يَمْٕم٥ِم سْم ـِ َأيِب طَمْدَردٍ  اهللـَمَٚم٥َم ُِم  v  سْم

^ وَمَخَرَج  اهللَدْيٜم٤ًم ًَمُف قَمَٚمٞمِْف، وَم٤مْرشَمَٗمَٕم٧ْم أَْصَقاهُتُاَم ذِم اعمَْْجٚمِِس طَمت ك ؾَمِٛمَٕمُٝماَم َرؾُمقُل 

ْٓمَر، وَمَ٘م٤مَل اهللًَمٌ ٞمَْؽ َي٤م َرؾُمقَل  :، وَمَ٘م٤مَل إًَمٞمِْٝماَم َوَٟم٤مَدى: َي٤م يَمْٕم٥ُم   :، وَم٠مؿََم٤مَر سمِٞمَِدِه َأْن َوْع اًمِم 

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شىَمْد وَمَٕمْٚم٧م، وَمَ٘م٤مَل ^: ىُمْؿ وَم٤مىْمِْمفِ 

ص٤محلتؽ  زيد ًمٕمٛمرو: ٠من ي٘مقليم ٝم٤م،قمغم سمٕمْم قم٤مةاًمٕملم اعمد   ُمـ ّم٤محلفي أن أو

 -ق ذم يدهاعمدقمل عمـ ه ُمـومٝمذا ه٦ٌم -- اًمدار قمغم ٟمّمٗمٝم٤م ُمـ

                                                 

قمٚمٞمف  كقم، ومٞم٘مر اعمد  ( ـدرهؿ 0111) ـ وهق أن يّدقمل إٟم٤ًمن قمغم أظمر َدْيٜم٤مً : اًمّمٚمح قمـ اًمديـو- 0

 ،يـح قمٚمٞمف سمٕمض اًمد  اعمّم٤مًمَ  سم٠من يم٤من (طمٓمٞمٓم٦مصٚمح إسمراء ) :يٜم٘مًؿ إمموسمذًمؽ ويتّم٤محل٤من قمٜمف، 

 -]اٟمتٗم٤مع سمًٞم٤مرة[ أو ُمٜمٗمٕم٦مً ]ؾمٞم٤مرة[ قمٞمٜم٤ًم  ح قمٚمٞمفاعمّم٤مًمَ  يم٤منسم٠من  ُمٕم٤موو٦موصٚمح 



 

 

﴿ ٔٗ٘ ﴾ 

 

 ويّمح هذا ،اًم٘مٌض اًم٘مٌقل وُميض زُم٤من يٛمٙمـ ومٞمف :ومٞمِمؽمط ًمّمح٦م اهل٦ٌم

 قمغم إوضمف-سمٚمٗمظ اًمّمٚمح  ويّمح يمذًمؽ ،هق ذم ُمٕمٜم٤مه ٦ٌم وُم٤مسمٚمٗمظ اهل

 -- ُمـ ص٤مًمح قمـ قملم أو ديـ سم٤مًمٜمّمػ أو سم٤مًمثٚم٨م ُمثالً : أن واخلالص٦م

  ،ن ومٞمفومٞمِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌقل واًم٘مٌض سم٤مإلذ، ه٦ٌم ًمٚمٌٕمض اًم٤ٌمىمل --ومٝمق ذم اًمٕملم

ويّمح هذا اإلسمراء سمٚمٗمظ ، ومتث٧ٌم ومٞمف أطمٙم٤مُمف ،إسمراء قمـ اًم٤ٌمىمل --ذم اًمديـهق و

 -اًمّمٚمح

زيد  ٠من ي٘مقليم دار ُمثاًل ـآٟمتٗم٤مع سمـ  قم٤مةقمغم ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم اعمد   فأُم٤م إذا ص٤محل

 -شمث٧ٌم أطمٙم٤مُمٝم٤م إقم٤مرةوم٢مهن٤م أن شمٜمتٗمع هب٤م ؾمٜم٦م-- ص٤محلتؽ قمغم اًمدار قمغم  ًمٕمٛمرو:

ذم  ٓ يّمح شمٕمٚمٞمؼ اًمّمٚمح قمغم ذطأي:  (ٝ ششغٚال ٠جٛص رم١ٍمٗ لٍ)

 - ُمٕم٤موو٦مصٚمح أو  (طمٓمٞمٓم٦م) إسمراءصٚمح يم٤من ؾمقاء  ،صقر اًمّمٚمح يمٚمٝم٤م

  -أو إذا دظمٚم٧م اًمدار وم٘مد ص٤محلتؽ، : إذا ضم٤مء رأس اًمًٜم٦م وم٘مد ص٤محلتؽُِمث٤َمًُمفُ 

 واًمٕم٘مقد ٓ شُمٕمٚم ؼ- ،قم٘مدٌ  اًمّمٚمَح  ٕن: ٓ يّمح: طُمٙمُٛمفُ 



 

 

﴿ ٔٗٙ ﴾ 

 

 طٍخ اٌّؼبٚػخ

  -(لذٌٚٗ لٓ دمِّٗ ئٌٝ غ١شٖ) (: وهقخبٚظاٌّم( صٚمح )ٚ)ب- 

ؾمٛمل سمّمٚمح اعمٕم٤موو٦م، ٕن ص٤مطم٥م احلؼ ىمد اؾمتٕم٤مض قمـ طم٘مف سمٌمء آظمر و

  ريض سمف، قمٞمٜم٤ًم يم٤من أم ُمٜمٗمٕم٦م-

 -قم٤مةقمغم همػم اًمٕملم اعمد   سم٠من يّم٤محلف صٚمح اعمٕم٤موو٦ميٙمقن و

رو قمٛم ومخقصؿ ومٞمف-- ـ ُمثاًل ـ أن يٙمقن احلؼ اًمذي ًمزيد قمغم قمٛمرو داراً : ُِمث٤َمًُمفُ 

، ؾمٞم٤مرة-- ومٞمّمح ـ اًمدار قمغمقميّم٤محلف ومجرى اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام قمغم أن  صمؿ ي٘مر هب٤م،

ُمـ زيد قمغم قمٛمرو  ـ ًمٚمدار اعمدقم٤مة سمٚمٗمظ اًمّمٚمحـ  (0)ُمٕم٤موو٦م قم٘مد سمٞمعويٙمقن ذًمؽ 

 - سم٤مًمًٞم٤مرة

ُمـ اًمٌٞمع  أطمٙم٤مم٦م صٚمح اعمٕم٤مووذم  شمث٧ٌمأي:  (دىُ اٌج١ك ٠ٚجشٞ ل١ٍٗ) 

وظمٞم٤مر  ،سمف ذقم٤ًم، يمام يث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمٜمتٗمٕم٤مً  ،اًمٕمٚمؿ سم٤مًمثٛمـ، ويمقٟمف ُم٤مًٓ 

 اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م، وُيرم ومٞمف ُم٤م ُيرم ذم اًمٌٞمع ُمـ اًمٖمرر وٟمحق ذًمؽ-وظمٞم٤مر  ،اًمنمط

 ُمٜمٗمٕم٦م-قمغم  يٙمقن صٚمح اعمٕم٤موو٦م سم٠من يّم٤محلفويمذًمؽ 

قمٛمرو صمؿ ي٘مر  ومخقصؿ ومٞمف-- ـ ُمثاًل ـ ٠من يٙمقن احلؼ اًمذي ًمزيد قمغم قمٛمرو داراً سم

 -ُمثالً  ًٜم٦مُمٕمٚمقُم٦م يمًٞم٤مرشمف ُمدة سم يٜمتٗمعغم أن ّم٤محلف قمـ اًمدار قموم سمف، 

 اًمًٞم٤مرة ُمدة ؾمٜم٦م اؾمت٠مضمرطمٞم٨م  ،سمٚمٗمظ اًمّمٚمح اعمث٤مل: قم٘مد إضم٤مرةهذا  ٗملوم

 - سم٤مًمدار

                                                 

 - سمٞمع اعمٕم٤موو٦م أو سمٞمع اعم٤ٌمدًم٦م: هق سمٞمع قمَرض سمٕمَرض- 0



 

 

﴿ ٔٗٚ ﴾ 

 

 ديـ سمٕملم-قمغم  يٙمقن صٚمح اعمٕم٤موو٦م سم٠من يّم٤محلف ويمذًمؽ

-- ـ ُمثاًل ـ( درهؿ 0111) ٤ًم ذم ذُمتف٠من يٙمقن احلؼ اًمذي ًمزيد قمغم قمٛمرو َديٜمسم

( قمغم أن يٕمٓمٞمف درهؿ 0111يـ )د  اًمّم٤محلف قمـ وم ي٘مر سمف، قمٛمرو صمؿ  ومخقصؿ ومٞمف

 -هذا اًم٘مٚمؿ

اًمذي  يٜمفُم٘م٤مسمؾ دَ  اًم٘مٚمؿ اؿمؽمىطمٞم٨م  ،سمٚمٗمظ اًمّمٚمح قم٘مد سمٞمعاعمث٤مل: هذا  ٗملوم

 -(درهؿ 0111ق )ه

*** 

 



 

 

﴿ ٔٗٛ ﴾ 

 

 اٌذمٛق اٌّشزشوخ

فٟ ؼش٠ك وُمثٚمف اًم٤ًمسم٤مط واعمٞمزاب ) (َسٚشًٕب ششَق٠ٚجٛص ٌإلٔغبْ أْ ٠ُ)

  (اٌّبسُّ ثٗٔبفز ثذ١ث ال ٠زعشس 

 إمم وصقل همػم ُمـ، اعمٛمتد ذم اهلقاء ،هق اخلِم٥م اخل٤مرج ُمـ احل٤مئط اًمروؿمـ:

 -اًمٓم٤مئر سمجٜم٤مح ًمف شمِمٌٞمٝم٤مً ٤ًم ـ ضَمٜم٤َمطمأو  ُذوم٦م: ويًٛمك ،اعم٘م٤مسمؾ اجلدار

 (-040ص ’)خمت٤مر اًمّمح٤مح: ؾم٘مٞمٗم٦م سملم طم٤مئٓملم، حتتٝم٤م ـمريؼ- اًم٤ًمسم٤مطو

)شم٤مج ف ُمٞمزاب اًمٙمٕم٦ٌم- : ُم٤م يًٞمؾ ُمٜمف اعم٤مء ُمـ ُمقوع قم٤مل، وُمٜماعمٞمزابو

 (-2.24اًمٕمروس 

 ربثك.. ثبة: اٌصٍخ

فٟ ؼش٠ٍك ٔبفٍز ثذ١ث ال ٠زعشس َسٚشًٕب ٠ٚجٛص ٌإلٔغبْ أْ ٠ششق )اٌّزٓ( 

 ٗ.اٌّبسُّ ث

 ء.فٟ اٌذسة اٌّشزشن ئال ثارْ اٌششوب ٚال ٠جٛص

رأخ١شٖ ئال ثارْ  ٠ٚجٛص رمذ٠ُ اٌجبة فٟ اٌذسة اٌّشزشن، ٚال ٠جٛص

 ء.اٌششوب



 

 

﴿ ٜٔٗ ﴾ 

 

 

 اٌشٚشٓ اٌشٚشٓ

 اٌغبثبؽ



 

 

﴿ ٔ٘ٓ ﴾ 

 

 غبثبغاٌأٚ  شٚشٓاٌئششاق  ِغأٌخ

وإُم٤م أن يٙمقن ذم  ،إذاع اًمروؿمـ أو اًم٤ًمسم٤مط إُم٤م أن يٙمقن ذم اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ

 :قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم اًمٓمريؼ همػم اًمٜم٤مومذ

-- جيقز ذم اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ اًمذي يٛمر ومٞمف أي أطمدإذاع اًمروؿمـ أو اًم٤ًمسم٤مط   - 0

ٕٟمف طمؼ  :روؿمٜم٤ًم أو ضمنًا أو سمٚمٙمقٟم٦م ]ظم٤مرج ؾم٤مطم٦م أروف[ومٞمف ٟم٤ًمن أن ينمع ًمإل

ٓ  ضراً  ةاعم٤مر   وأن ٓ يي ،ج ُمًٚمامً خرِ أن يٙمقن اعمُ  :سمنموط صمالصم٦مًمٙمؾ أطمد 

َر َوٓ »: حلدي٨م: ًمٚمٕم٤مدة خم٤مًمٗم٤مً  وأن ٓ ئمٚمؿ اعمقوع إفمالُم٤مً  ،ُيتٛمؾ قم٤مدة ٓ َضَ

ار  أظمرضمف ُم٤مًمؽ واسمـ ُم٤مضمف-ش ِضَ

 ؾ ػذَ اٌؼشس:ػبث   

ـ أو اًمٌٚمٙمقٟم٦م اجلن ـ وُمثٚمف ارشمٗم٤مع اًمروؿمـ  اؿمؽُمط-- إن يم٤من اًمٓمريؼ ظم٤مص٤ًم سم٤معمِم٤مة

 سمحٞم٨م إذا ُمر  اعم٤مر اًمٓمقيؾ وهق طم٤مُمؾ قمغم رأؾمف ؿمٞمئ٤مً-- مل يتير قم٤مدة-

 ارشمٗم٤مع اًمروؿمـ  طاؿمؽُم  --٘مقاومؾ واًمًٞم٤مراتـوإن يم٤من اًمٓمريؼ ًمٚم

ومحقًم٦م اًمِم٤مطمٜم٤مت  ،حتتف اًم٘مقاومؾ سم٠ممح٤مهل٤م سمحٞم٨م يٛمر ـاجلن أو اًمٌٚمٙمقٟم٦م ـ وُمثٚمف 

 -اًمٙمٌػمة قمغم اظمتالومٝم٤م

 ٠عش ثبٌّبسح ئرا وبْ أٚ عبثبغثٕبء سٚشٓ ِغأٌخ 

 -مل جيز ومٕمٚمفو -- ُُمٜمع ُمٜمفاًمروؿمـ أو اًم٤ًمسم٤مط يي سم٤معم٤مرةسمٜم٤مء ًمق يم٤من 



 

 

﴿ ٔ٘ٔ ﴾ 

 

عم٤م ومٞمف ُمـ دون همػمه:  (0): هق احل٤ميمؿ يمام رضمحف اخلٓمٞم٥م واًمرُمكمواعمزيؾ ًمذًمؽ

 -ٕٟمف ُمـ إزاًم٦م اعمٜمٙمر :ُمٓم٤مًمٌتف سم٢مزاًمتف ًمٙمـ ًمٙمؾ أطمدٍ  ،٦مقىمع اًمٗمتٜمشم

ٓ يمذًمؽ و ،احل٤ميمؿقمغم  وشمٕمديف ٓومتٞم٤مشمف :قُمّزر --وهدمأطمدهؿ   ومٚمق ظم٤مًمػ

 ،احل٤ميمؿر يم٤مًمزاين اعمحّمـ إذا ىمتٚمف همػم ٕٟمف ُمًتحؼ اإلزاًم٦م وم٠مؿمٌف اعمٝمدَ : يْمٛمـ

 -وامن قمٚمٞمف وٓ احل٤ميمؿقمغم  وشمٕمديف ٓومتٞم٤مشمف :وم٢مٟمف يٕمزر

 فٟ اٌؽش٠ك إٌبفزأٚ عبثبغ ثٕبء سٚشٓ ثمٛض فٟ  اٌصٍخ ِغأٌخ

 ؾمقاءً -- ذم اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ طواًم٤ًمسم٤م اًمروؿمـ سمٜم٤مءقمغم سمِٕمقض  ٓيّمح اًمّمٚمح

 ،يٗمرد سم٤مًمٕم٘مداهلقاء ٓ ٕن  :سمٕمض اًمرقمٞم٦ميم٤من ُمـ ضم٤مٟم٥م احل٤ميمؿ أم ُمـ ضم٤مٟم٥م 

هلقاء دون ، ومٙم٠مٟمف سم٤مع افإرض اعمقازي٦م ًمهق  :وىمرار اهلقاءوإٟمام هق شم٤مسمع ًمٚم٘مرار، 

 اًم٘مرار-

-- مل جيز ومٕمٚمف ذم اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ واًم٤ًمسم٤مط وضمقد اًمروؿمـ ويمذًمؽ ٕٟمف إن ض  

: إذ ًمٞمس ًمٚمح٤ميمؿ أن يٗمٕمؾ ُم٤م ومٞمف ضر قمٚمٞمٝمؿ ،قض(أو سمٖمػم قمِ  ؾمقاء سمِٕمقض)

ار: »^ًم٘مقل اًمٜمٌل  َر َوٓ ِضَ  -أظمرضمف ُم٤مًمؽ واسمـ ُم٤مضمفش ٓ َضَ

-- وم٤معُمخِرج )أو اًم٤ٌمين( يؼ اًمٜم٤مومذذم اًمٓمر واًم٤ًمسم٤مطوضمقد اًمروؿمـ  وإن مل يّي 

ام ٓ يم ،قض قمٜمفًمف، وُم٤م يًتح٘مف اإلٟم٤ًمن ذم اًمٓمريؼ-- ٓ جيقز أظمذ اًمٕمِ  ٌؼ ُمًتحِ 

 -ذم اًمٓمريؼ اعمرورقض قمـ جيقز أظمذ اًمٕمِ 

                                                 

 (-093ص ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ)- أُم٤م اسمـ طمجر ومٙمالُمف ُمؽمدد ذم أٟمف احل٤ميمؿ أو يمؾ أطمد- 0



 

 

﴿ ٕٔ٘ ﴾ 

 

 فٟ اٌؽش٠ك إٌبفز ٚاٌغبثبغ ٍشٚشٌٓدىُ ئششاق اٌزِٟ 

إذاع ُمـ ٛمٜمع يُ  ـ قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـ اًمذُملوم٢من  إن يم٤من ذم ؿمقارع اعمًٚمٛملم:

 ٛمٜمعيُ  واًمذُمل، ٕٟمف يم٢مقمالء سمٜم٤مئف قمغم سمٜم٤مء اعمًٚمؿ :وضمقسم٤ًم ـ وىمٞمؾ: ٟمدسم٤ًم ـ اًمروؿمـ

أظمرضمف  شقَمَٚمٞمفِ  ٕمغَم يُ  َٓ ق وَ ٚمُ ٕمْ يَ  مُ ؾمالَ اإلِ »خلؼم  :ُمـ شمٓمقيؾ سمٜم٤مئف قمغم سمٜم٤مء ضم٤مره اعمًٚمؿ

 -(0)قمغم قمقراشمٜم٤ماًمذُمل ٚمع وًمئال يٓم   ،ًمٞمتٛمٞمز اًمٌٜم٤مءانو ،أمحد

 واًم٤ًمسم٤مط إذاع اًمروؿمـال يٛمٜمع اًمذُمل ُمـ وم لم--إن يم٤من ذم ؿمقارع اًمذُمٞمو

 -(2)سمنمط أن ٓ يتير اعم٤مر سمف يمام ذيمر آٟمٗم٤مً 

-- وهق ُم٤م يًٛمك سمـ)اًمدرب( همػم اًمٜم٤مومذذم اًمٓمريؼ إذاع اًمروؿمـ أو اًم٤ًمسم٤مط  - 2

 ٤من:تٚمف طم٤مًموم

ومٞمجقز سمٜم٤مء  ،اًمٜم٤مومذ ًمقاطمد وم٘مط-- ومٝمق ُمٚمؽ ًمفهمػم أن يٙمقن اًمٓمريؼ  - أ

 ومٞمف- اًم٤ًمسم٤مطاًمروؿمـ أو 

 ومٗمٞمٝم٤م طم٤مًمت٤من:ُمِمؽميم٤ًم سملم مج٤مقم٦م-- همػم اًمٜم٤مومذ أن يٙمقن اًمٓمريؼ  - ب

                                                 

ٚمِِؿ َِم ٤م ؿ[ ]ُمـ اقمالء اًمذُمل سمٜم٤مؤه قمغم ضم٤مره اعمًٚم: حَمَؾُّ اعْمَٜمِْع شَمٜمٌِْٞمفٌ - 0 ًْ : إَذا يَم٤مَن سمِٜم٤َمُء اعْمُ ٌُْٚمِ٘مٞمٜمِلُّ يَماَم ىَم٤مًَمُف اًْم

ُف َهَدَُمُف  ْ َيتِؿ  سمِٜم٤َمُؤُه َأْو َأٟم  ُف مَل َٟم 
ِٕ َٓ ُيْٕمَت٤مُد ومِٞمَٝم٤م:  ْٙمٜمَك، وَمَٚمْق يَم٤مَن ىَمِّمػًما  ًُّ إمَم َأْن َص٤مَر يَمَذًمَِؽ مَلْ ُيْٕمَت٤مُد ذِم اًم

ـْ سمِٜمَ لُّ ُِم ُم  ِٚمؿُ ُيْٛمٜمَْع اًمذ  ًْ َٚمُف اعْمُ ِذي قَمٓم  َٝم٤م اًم  َؾ قَمَٚمْٞمِف طَم٘مُّ ْٙمٜمَك، ًمَِئال  َيَتَٕمٓم  ًُّ  ضِمَداِرِه قَمغَم َأىَمؾ  َُم٤م ُيْٕمَت٤مُد ذِم اًم
ِ
 ٤مء

٤مِرهِ  ًَ ُؾ قَمَٚمْٞمِف سم٢ِمقِْم  (6.78ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -سم٤ِمظْمتَِٞم٤مِرِه َأْو شُمَٕمٓم 

 وًمٙمـ ذم اًمقاىمع احل٤مزم اًمٕمٛمؾ قمغم ظمالومف-هذه اعم٠ًمًم٦م شمداوهل٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ، - 2



 

 

﴿ ٖٔ٘ ﴾ 

 

 اٌذبٌخ األٌٚٝ: 

 - (0)ُمـ همػم أهؾ اًمدرب)اًم٤ٌمين ًمف( أن يٙمقن اعمُخِرج ًمٚمروؿمـ واًم٤ًمسم٤مط 

 دىُ اٌذبٌخ األٌٚٝ:

: اعمٜمٝم٩ماخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل شمٌٕم٤ًم ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم  اقمتٛمد

 -ُمـ إذن اًمنميم٤مء يمٚمٝمؿ ذم هذا اًمدرب اًم٤ًمسم٤مطروؿمـ أو سمٜم٤مء اًمذم ٓسمد 

وواوم٘مٝمؿ اًم٘مٚمٞمقيب واجلٛمؾ  ،وىمرره اًمٌِمٌٞمٌم ،واقمتٛمد اًمزي٤مدي واًمِمقسمري

ذم اًمدرب اعمِمؽمك ًمٖمػم أهؾ  اًم٤ًمسم٤مطسمٜم٤مء اًمروؿمـ أو ٓ جيقز : أٟمف واًمٌٞمجقري

  -اًمنميم٤مءسم٘مٞم٦م إذن  نمطاًمدرب إٓ سم

اعمرور حت٧م حمؾ إذاع اًمروؿمـ اًمذيـ هلؿ احلؼ ذم : (2)ٚاٌششوبء ٕ٘ب

 واًم٤ًمسم٤مط، وهؿ: 

  -َُمـ يٛمرون حت٧م سم٤مب اعُمخِرج (0)

 ويمذًمؽ َُمـ سم٤مسمف ُم٘م٤مسمؾ ًم٤ٌمب اعُمخِرج- (2)

                                                 

داره ظم٤مرج  سم٤مُب ًمٚمدرب وُمالص٘م٤ًم  داره ضمدارُ يم٤من َُمـ : وهق ٓ يٕمتؼم ذيٙم٤ًم ذم اًمدربوهق اًمذي - 0

 اًمدرب-

  -(3( و)5( أن ينمع روؿمٜم٤ًم-- ومالسمد ُمـ إذن )2وسم٤مًمٜمٔمر ًمٚمّمٗمح٦م اًمت٤مًمٞم٦م-- ومٚمق أراد دار رىمؿ )- 2



 

 

﴿ ٔ٘ٗ ﴾ 

 

 اٌذبٌخ اٌثب١ٔخ: 

 أن يٙمقن اعُمخِرج ًمٚمروؿمـ واًم٤ًمسم٤مط )اًم٤ٌمين ًمف( ُمـ أهؾ اًمدرب-

 دىُ اٌذبٌخ اٌثب١ٔخ: 

 اعمٜمٝم٩مٟمّم٤مري ذم اقمتٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل شمٌٕم٤ًم ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إ

اًم٘مٚمٞمقيب واجلٛمؾ واقمتٛمده اًمزي٤مدي واًمِمقسمري وىمرره اًمٌِمٌٞمٌم وواوم٘مٝمؿ 

 فٟ) اًم٤ًمسم٤مطاًمروؿمـ أو سمٜم٤مء ٕطمد ُمـ أهؾ اًمدرب  (٠جٛص ال)أٟمف  اًمٌٞمجقريو

اعمرور اًمذيـ هلؿ احلؼ ذم  (اٌششوبء٦م )سم٘مٞم (ئرْ) ( ذطـئال ث اٌّشزشن ةاٌذس

 ون حت٧م سم٤مب اعُمخِرج أو َُمـ سم٤مسمف ُم٘م٤مسمؾ ًمف-َُمـ يٛمر، وهؿ اًمروؿمـ واًم٤ًمسم٤مطحت٧م 

أىمرب ج وومقق سم٤مب اعُمخرِ داره سم٤مب  وًمٙمـداره داظمؾ اًمدرب  سم٤مُب ـ ٟمٗمذ أُم٤م ُمَ 

 -سمٜم٤مء اًمروؿمـ واًم٤ًمسم٤مط ذم إذٟمف يِمؽمط الإمم رأس اًمدرب-- وم

رأس اًمدرب و (اًمدرب اعمِمؽمك)شمقوٞمحل ًمٚمٓمريؼ همػم اًمٜم٤مومذ  ؿرؾم اوهذ

 :وآظمر اًمدرب

ط اٌ
سأ

ـ
ة

ذس
  (ٔ)   (ٕ)   (ٖ)  

آخ
ـ

ش اٌ
ـ

ة
ذس

 

 اٌذسة اٌّشزشن

 (ٗ)   (٘)   (ٙ)  

داره إمم هذا اًمٓمريؼ همػم  سم٤مُب ٟمٗمذ َُمـ هق  :اٌذسة اٌّشزشن فٟ اٌشش٠ه

 -ًمٚمروؿمـ جخرِ اعمُ  ًم٤ٌمبُم٘م٤مسمؾ  داره أىمرب إمم آظمر اًمدرب أو بسم٤م يم٤منو، اًمٜم٤مومذ



 

 

﴿ ٔ٘٘ ﴾ 

 

 ثمٛض فٟ اٌؽش٠ك غ١ش إٌبفز ِغأٌخ اٌصٍخ

ذم اًمٓمريؼ همػم اًمٜم٤مومذ  واًم٤ًمسم٤مطروؿمـ اًمقمغم سمٜم٤مء  سمٕمقضّمح اًمّمٚمح يٓ

 -شم٤مسمع ًمٚم٘مرار، ومٙم٠مٟمف سم٤مع اهلقاء دون اًم٘مرار وم٤مهلقاء، يٗمرد سم٤مًمٕم٘مداهلقاء ٓ أيْم٤ًم: ٕن 

 ِغأٌخ فزخ اٌشجبث١ه ٌغ١ش أً٘ اٌذسة اٌّشزشن

ات ]ومتح  أهؾ اًمدرب اعمِمؽمكًمٖمػم جيقز   ذم ضمدار ٟمٗمًف [ـم٤مىم٤مت وؿم٤ٌمسمٞمؽيَمق 

وًمق يم٤مٟم٧م  ،أهؾ اًمدرب أم ٓ أذن ،أم ٓقاًء ًمالؾمتْم٤مءة ؾم ُمـ ضمٝم٦م اًمدرب

 -، ًمٙمـ يٛمٜمع ُمـ اإلذاف: ٕٟمف شمٍمف ذم ُم٤مًمفدار همػمهوم٦م قمغم ُمنِم اًمٙمقات 

 ،وإن يم٤من ؾمٓمح داره أقمغم ُمـ ؾمٓمح دار ضم٤مره-- مل جيؼم إقمغم قمغم سمٜم٤مء ؾمؽمة

 ظمالوم٤ًم ًمإلُم٤مم أمحد-

 سجٛق اٌششوبء لٓ اٌشٚشٓ ثمذ ثٕبئٗ ثارُٔٙ ِغأٌخ

ُمع  -- ومٞمجقز ًمٚمنميم٤مء اًمرضمقع قمـ سمٜم٤مئفاعمِمؽمك أهؾ اًمدربهمػم ُمـ إن يم٤من 

ـمقه، أُم٤ماًمٜم٘مص (0)همراُم٦م أرش ال جيقز وم --ُمـ أهؾ اًمدربإن يم٤من  : ٕهنؿ ور 

طم٤مؿمٞم٦م ، 3.360طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )ًمٚمنميم٤مء اًمرضمقع قمـ سمٜم٤مئف: ٕٟمف ووٕمف سمحؼ- 

  سمتٍمف- (2.702 جقريٞماًمٌ

 اٌذسة اٌّشزشنِغأٌخ رمذ٠ُ اٌجبة ٚرأخ١شٖ فٟ 

إمم رأس  (رمذ٠ُ اٌجبة فٟ اٌذسة اٌّشزشن) ؽقمغم اًمنمي (٠ٚجٛص)

 وم٢من مل يًده ،اًم٤ٌمب اًم٘مديؿ سمنمط أن يًد   ،فٕٟمف شمرك سمٕمض طم٘م  : اًمدرب

                                                 

 -وُمٕمٞم٤ٌمً  ة ُمثٚمف ؾمٚمٞمامً هق اًمتٗم٤موت سملم أضمرإرش:  - 0



 

 

﴿ ٔ٘ٙ ﴾ 

 

ييهؿ سمتٕمدد اعمٜمٗمذ، وذًمؽ  اًمث٤مين إمم إولاًم٤ٌمب : ٕن اٟمْمامم ومٚمنميم٤مئف ُمٜمٕمف

قىمقف سم (0)٦مقرث اًمزمحيُ و درب،يقضم٥م اًمتٛمٞمز قمٚمٞمٝمؿ، ومٙم٠مٟمف زي٤مدة اٟمتٗم٤مع ذم اًم

ار: »^وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل اًمٜم٤مس واًمدواب ذم اًمدرب،  َر َوٓ ِضَ أظمرضمف ش ٓ َضَ

 -ُم٤مًمؽ واسمـ ُم٤مضمف

اًم٤ٌمب إمم شم٠مظمػم أي:  (رأخ١شٖك )قمغم اًمنميؽ ذم اًمدرب اعمِمؽم (ٚال ٠جٛص)

 أسمٕمد قمـ رأس اًمدربرهؿ ااًمذيـ سم٤مب د (ئال ثارْ اٌششوبء) (2)ضمٝم٦م آظمر اًمدرب

ومٙمؾ ذيؽ  ،ًمف ومٞمف طمؼ   ٕٟمف ٓ: اًم٤ٌمب إول أم ٓ ـ ؾمد   ـ ؾمقاءً  اًم٤ٌمب اًم٘مديؿُمـ 

أن ُمـ ذًمؽ ومٕمٚمؿ ، ٕٟمف حمؾ شمردده وُمروره هم٤مًم٤ٌمً  :ُمـ رأس اًمدرب إمم سم٤مسمفٚمؽ ٛمي

 -ومٚمف شم٘مديؿ سم٤مسمف ،ٕمد آظمر سم٤مبسم يٛمٚمؽ مجٞمع ُم٤ماًمدرب-- وم٢مٟمف  آظمر ذم ـ سم٤مسمفُمَ 

 --أو ُم٘م٤مسمٚمفُمـ اًم٤ٌمب اًم٘مديؿ درب اًم رأسإمم  أىمرب اًمذيـ سم٤مب دارهؿأُم٤م 

 -ؿومال يِمؽمط إذهن

سمت٠مظمػم  أسمٕمد قمـ رأس اًمدربرهؿ ااًمذيـ سم٤مب د اًمدرب ذيم٤مءُ وم٢من مل ي٠مذن 

 سمامل-- صح    آؾمتٓمراققمغمّم٤محلٝمؿ ومٚم٤ٌمب إمم ضمٝم٦م آظمر اًمدرب اًمنميؽ ًم

 -(3)ض: ٕٟمف اٟمتٗم٤مع سم٤مٕراًمّمٚمح

 

                                                 

 -سمتٍمف (4.412)هن٤مي٦م اعمحت٤مج  ، واظمت٤مره إذرقمل-شمرك ذًمؽ اًم٤ٌمب سمدون ؾمد - وىمٞمؾ: جيقز0

 -وهٜم٤مك وضمف سم٠مٟمف جيقز اًمت٠مظمػم: ٕن ومٜم٤مء داره يٛمتد، وٕن ًمف يدًا ذم اًمدرب- 2

 (-2.704)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  - صمؿ إن ىمدروا ُمدة-- ومٝمق إضم٤مرة، وإٓ ومٝمق سمٞمع- 3



 

 

﴿ ٔ٘ٚ ﴾ 

 

 فزخ اٌجبة ٌغ١ش أً٘ اٌذسة ِغأٌخ

ًمالؾمتٓمراق سمٖمػم  إمم اًمدربومتح سم٤مب ًمف ًمٞمس  --أهؾ اًمدربهمػم إن يم٤من ُمـ 

ومٞمجقز -- سمامل  آؾمتٓمراقّم٤محلٝمؿ قمغموًمق أن ي ٢مذهنؿأُم٤م سممجٞمع أهؾ اًمدرب، إذن 

 أن يٗمتح سم٤مسم٤ًم ًمٚمٛمرور ُمـ اًمدرب-ًمف 

 سجٛق اٌششوبء لٓ فزخ اٌجبة ثمذ ئرُٔٙ  ِغأٌخ

سمٕمد  اًم٤ٌمبقمـ ومتح  ًمٚمنميم٤مء اًمرضمقعٞمجقز -- ومإن يم٤من ُمـ همػم أهؾ اًمدرب

ومٞمحٛمؾ رضمققمٝمؿ  ،: ٕن اًم٤ٌمب ؿم٠مٟمف اًميريٖمرُمقنإذا مل يٙمـ سمامل، وٓ  اإلذن

 سمتٍمف (2.702 جقريٞمطم٤مؿمٞم٦م اًمٌ) -قمغم اًمٕمذر

 ٚغشط شجش خوَّثٕبء َد ِغأٌخ

وًمق اشمًع ـ اًمِم٤مرع  ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  يٖمرس ؿمجرةُمّمٓم٦ٌم أو أن أو  (0)٦ميم  دَ  سمٜم٤مء رمُي

  :ٕؾم٤ٌمب ؽذًم طمرم وإٟمام ، ـ اًمٓمريؼ واٟمتٗمك اًمير

 ، عم٤م ومٞمف ُمـ شمْم٤ميؼ اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ -0

أو ؾم٘مط قمٚمٞمف  ،سمف اعمٙم٤من ًمِمٖمؾ سمذًمؽ، ومٞمٕمٓم ٚمقن اعم٤مرة شمزدطمؿ ىمد ٕٟمفو -2

 ،ت٠مذىٞمضير ٓ يٌٍم وم

 اؾمتح٘م٤مق أصمر قمٜمف واٟم٘مٓمع ُمالك،إ ُمقوٕمف أؿمٌف اعمدة ـم٤مًم٧م إذا ٕٟمفو -3

 -(6.376اًمٙمٌػم ي ، احل٤مو3.99 اًمٓم٤مًمٌلم إقم٤مٟم٦م) -(0)ومٞمف اًمٓمروق

                                                 

٦ٌَم، واجلٛمع: ديمؽ- - ا0 ٦م: اعمٙم٤من اعمرشمٗمع جُيٚمس قمٚمٞمف، وهق اعمًِٓم يم   (-0.098)اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمد 



 

 

﴿ ٔ٘ٛ ﴾ 

 

 

                                                                                                                            

يٜمٌٖمل ضمقازه٤م قمٜمد اٟمتٗم٤مء اًمير: ٕهن٤م ذم طمريؿ ُمٚمٙمف وإلـم٤ٌمق اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ُمـ  - ىم٤مل اًمًٌٙمل:0

 :ر اعم٤مرةسمي اعمراد، ويرضمع ذم ُمٕمروم٦م اًمير وقمدُمف إمم طم٤مل اًمٓمريؼ- وىم٤مل اسمـ طمجر: همػم إٟمٙم٤مر

)اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م - وم٢مٟمف ٓ ُمٜمع ُمٜمف --سمخالف اًمٞمًػم اًمذي ُيتٛمؾ قم٤مدة ،اًمير اًمذي ٓ ُيتٛمؾ قم٤مدة

 (-3.66، ومت٤موى اسمـ طمجر 3.035

 ثٕبء دسج خبسج األعبط



 

 

﴿ ٜٔ٘ ﴾ 

 

 اٌذٛاٌخ

 ء:ٚششائػ اٌذٛاٌخ أسثمخ أش١ب)اٌّزٓ( 

   . سظب اٌّذ١ً. ٔ

 ..  ٚلجٛي اٌّذزبيٕ

 خ.فٟ اٌزِ . ٚوْٛ اٌذك ِغزمشًاٖ

. ٚارفبق ِب فٟ رِخ اٌّذ١ً ٚاٌّذبي ل١ٍٗ فٟ اٌجٕظ ٚإٌٛق ٗ

 .١ًٚاٌذٍٛي ٚاٌزأج

 .ٚرجشأ ثٙب رِخ اٌّذ١ً
 

 

 اًمتحقل وآٟمت٘م٤مل-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌذٛاٌخ)

قَم٤ًم: ـٍ ُمـ ذُم٦م اعمحٞمؾ إمم ذُم٦م اعمح٤مل قمٚمٞمف- َذْ   قم٘مد ي٘متيض ٟم٘مَؾ دي

وَم٢مَِذا  ،فُمْٚمؿٌ  َٖمٜمِل  َُمْٓمُؾ اًم: »ىم٤مل ^ اًمٜمٌل أن vقمـ أيب هريرة  إَْصُؾ ومِٞمِف:

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (0)شوَمْٚمٞمَتٌَْعْ  ء  ُأشْمٌَِع َأطَمُديُمْؿ قَمغَم َُمكِم 

 يـ اعمٜمٝمل قمٜمفيـ سم٤مًمد  هل ُمًتثٜم٤مة ُمـ سمٞمع اًمد  و ،سمٞمع ديـ سمديـ ٘م٦م احلقاًم٦مطم٘مٞمو

 شء٤مًمَٙم٤مزِم سمِ  ءٞمِع اًمَٙم٤مزِم ـ سمَ ك قمَ هَنَ  ^ ل  ٌِ اًمٜم   ن  أَ : »cسمـ قمٛمر قمٌداهلل  ذم طمدي٨م

 - أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل

  -إًمٞمٝم٤م ُمًٞمس احل٤مضم٦مهق : اؾمتثٜم٤مء احلقاًم٦مؾم٥ٌم و

                                                 

 -إذا أطمٞمؾ سم٤مًمديـ اًمذي ًمف قمغم ُمقه ومٚمٞمحتؾ :وُمٕمٜم٤مه، داؤهأُمٜمع ىمْم٤مء ُم٤م اؾمتحؼ  اعَمٓمؾ:  - 1



 

 

﴿ ٔٙٓ ﴾ 

 

ـِ  ٤مُل ثَ وُمِ  ي ـِ سم٤ِمًمد  ي  ،وًمٕمٛمرو قمٚمٞمف ديٜم٤مر ،أن يٙمقن ًمزيد قمغم قمٛمرو درهؿ :سَمٞمِع اًمد 

يـ اًمذي قمٚمٞمف سم٤مًمديـ اًمذي ًمف وماليّمح ؾمقاء احتد -- ومٞمٌٞمع أطمدمه٤م ًممظمر اًمد 

 اجلٜمس أم ٓ-

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ٌٍذٛاٌخ ِثبي

أن يٙمقن ًمزيد قمغم قمٛمرو أًمػ ديٜم٤مر 

وًمٕمٛمرو قمغم سمٙمر أًمػ ديٜم٤مر أيْم٤ًم،  ،ديٜم٤مً 

٤مًٕمػ اًمتل ومٞم٘مقل قمٛمرو ًمزيد: أطمٚمتؽ سم

 ومٞم٘مقل زيد: ىمٌٚم٧م- -ًمؽ قمكّم قمغم سمٙمر

 : قمٛمرو- اعمحٞمؾ

 ]اعمحت٤مل[: زيد-  واعمح٤مل

 : سمٙمر-قمٚمٞمف واعمح٤مل

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-صٞمٖم٦م

 

 أسوبْ اٌذٛاٌخ

 حمٞمؾ -0 - ديـ ًمٚمٛمح٤مل قمغم اعمحٞمؾ4

 
- ديـ ًمٚمٛمحٞمؾ قمغم اعمح٤مل 5

 قمٚمٞمف

 - حم٤مل ]حمت٤مل[2

 - صٞمٖم٦م6

 

 - حم٤مل قمٚمٞمف3

 



 

 

﴿ ٔٙٔ ﴾ 

 

 :أدىبَ اٌذٛاٌخ 

: إذا يمــ٤من اًمــديـ عمحجــقر قمٚمٞمــف يمّمــٌل، ويمــ٤من اؾمــتٞمٗم٤مء اًمــديـ قمـــ اًمقضمــقب

 ـمريؼ احلقاًم٦م-

ُمكمء، ُم٘مر سم٤مًمديـ، سم٤مذل همػم  :عمح٤مل قمٚمٞمفإذا يم٤من ا ىمٌقل احلقاًم٦م : يًـاًمٜمدب

 َم٤مـمؾ، ٓ ؿمٌٝم٦م ذم ُم٤مًمف-

 إذا يم٤من اعمح٤مل قمٚمٞمف َم٤مـمؾ همػم سم٤مذل-: اإلسم٤مطم٦م

 : إذا يم٤من ذم ُم٤مل اعمح٤مل قمٚمٞمف ؿمٌٝم٦م-اًمٙمراه٦م

 : إذا يم٤من ُم٤مل اعمح٤مل قمٚمٞمف طمراُم٤ًم-احلرُم٦م

 (:أش١بء أسثمخ اٌذٛاٌخ ٚششائػ) 

   -ـ قمٚمٞمف اًمديـوهق ُمَ  (اٌّذ١ً سظب. ٔ)

 ًمف- وًمٞمس: ٕن احلؼ قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط رو٤مه --اعمح٤مل قمٚمٞمف أُم٤م

 - ًمٚمٛمحٞمؾديـ قمٚمٞمف ـ قمغم ُمَ إٓ وٓ شمّمح احلقاًم٦م 

يـ ًتحؼ اًمد  ـ يُمَ  :وهق (اعمح٤ملل )اعمحت٤مأن ي٘مٌؾ أي  (اٌّذزبي ٚلجٛي. ٕ)

 قمغم اعمحٞمؾ-

 (0)٦مُمًت٘مرًا ذم اًمذُم ٙمقن اًمديـي أن :أي (اٌزِخ فٟ ِغزمشًا اٌذك ٚوْٛ. ٖ)

 -(2)م اًمٚمزوإمم  آيالً أو  ،(0)٤مً ٓزُم ؾمقاء

                                                 

٘مقط، سم٠من أُمـ ُمـ ؾم٘مقـمف يم٤معمٝمر سمٕمد اًمدظمقل قمغم ُم٤م ٓ يتٓمرق إًمٞمف اًمً: اعمًت٘مر ذم اًمذُم٦م-  0

 -طمٚمٞمٚمتف، وإضمرة سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اعمٜمٗمٕم٦م



 

 

﴿ ٕٔٙ ﴾ 

 

ٓ  ،-- ص٤مرت ويم٤مًم٦م(ؾمٞم٤مرة)ـيمأُم٤م ًمق أطم٤مًمف إمم اعمح٤مل قمٚمٞمف ًمٞمًتقذم قمٞمٜم٤ًم 

 : ٕن احلقاًم٦م ٓ شمٙمقن قمغم قملم-طمقاًم٦م

 ٚإٌٛق اٌجٕظ :فٟ ل١ٍٗ ٚاٌّذبي اٌّذ١ً رِخ فٟ ِب ٚارفبق. ٗ)

يـ اًمذي قمغم اعمحٞمؾ واًمذي قمغم اعمقاوم٘م٦م واعم٤ًمواة ذم اًم :أي (ٚاٌزأج١ً ٚاٌذٍٛي د 

  :ُم٤م يكم ويٙمقن اعمقاوم٘م٦م واعم٤ًمواة ذم اًمديـ ذم ،اعمح٤مل قمٚمٞمف

 - وقمٙمًف سم٤مًمدراهؿ قمغم اًمدٟم٤مٟمػم احلقاًم٦م : ومال شمّمحاجلٜمس

 مخ٦ًمقمنمة قمغم طمقاًم٦م ومال شمّمح أي اعم٤ًمواة واعمقاوم٘م٦م،  :واشمٗم٤مق اًم٘مدر

  ،(اًمٕمنمةذم ُم٘م٤مسمؾ  اخلٛم٦ًمأن ي٠مظمذ وصقرهت٤م: )

ن ي٠مظمذ اًمٕمنمة سمتامُمٝم٤م ذم أ: ٤موصقرهتة )مخ٦ًم قمغم قمنم طمقاًم٦مشمّمح  ٓو

 -(ُم٘م٤مسمؾ اخلٛم٦ًم

 غم مخ٦ًم ُمـ اًمٕمنمة-ٚمٞمف قمقم خٛم٦ًمسمقاًم٦م احل شمّمحًمٙمـ 

مخ٦ًم صحٞمح٦م قمغم مخ٦ًم حقاًم٦م ر-- يمآظمٟمقع : ومال شمّمح سمٜمقع قمغم واًمٜمقع

 ُمٙمنة-

 -ُم١مضمؾ أو قمٙمًفديـ طم٤مل قمغم إطم٤مًم٦م ديـ : ومال شمّمح واحلٚمقل واًمت٠مضمٞمؾ

 - ٤م ًمق اشمٗم٘م٤م قمغم اًمت٠مضمٞمؾ-- ومالسمد ُمـ آشمٗم٤مق ذم ىمدر إضمؾأُم

                                                                                                                            

 : يم٤مًمثٛمـ سمٕمد شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع )اًمًٞم٤مرة( وسمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اخلٞم٤مر-يمقن اًمديـ ٓزُم٤مً -  0

 : يم٤مًمثٛمـ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ُمدة اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي-يمقن اًمديـ آياًل ًمٚمزوم-  2



 

 

﴿ ٖٔٙ ﴾ 

 

 (ٚ)  :فبئذح اٌذٛاٌخ 

  -ـ َديـ اعمح٤ملُم (رِخ اٌّذ٦ً١م )احلقاًم :أي (رجشأ ثٙب) -0

  -ـ َديـ اعمحٞمؾُماعمح٤مل قمٚمٞمف ذُم٦م  شمؼمأو- 2

  -إمم ذُم٦م اعمح٤مل قمٚمٞمفُمـ ذُم٦م اعمحٞمؾ ؾ احلؼ ٜمت٘موي- 3

وضمٝمٚمف اعمح٤مل--  قمٜمد احلقاًم٦مُمٗمٚم٤ًًم  سم٠من يم٤من وم٢من شمٕمذر أظمذه ُمـ اعمح٤مل قمٚمٞمف

 -(0)ومال رضمقع ًمف إمم اعمحٞمؾ: ًمؼماءة ذُمتف، وًمت٘مّمػم اعمح٤مل سمؽمك اًمٌح٨م

*** 

                                                 

وهق ىمقل أسمق اًمٕم٤ٌمس  (3.094ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -ي٤ًمره طَ إن َذَ اعمح٤مل  وىمٞمؾ: ًمف اًمرضمقع قمغم- 0

، صمؿ سم٤من أٟمف ُمقه، وم٘مٌؾ احلقاًم٦م ل: أطمٚمتؽ قمغم ومالن وهقق٘ميأن وصقرشمف: اسمـ هي٩م اًمِم٤مومٕمل 

 ُمٕمن-



 

 

﴿ ٔٙٗ ﴾ 

 

 اٌعّبْ

 ب.٠ٚصخ ظّبْ اٌذ٠ْٛ اٌّغزمشح فٟ اٌزِخ ئرا ُلٍُ لذُس٘)اٌّزٓ( 

َِٓ شبء ِٓ اٌعبِ  ٓ ٚاٌّعّْٛ لٕٗ ئرا وبٌْٚصبدت اٌذك ِؽبٌجُخ 

 ب.اٌعّبْ لٍٝ ِب ث١َّٕ

لٕٗ ئرا وبْ اٌعّبْ ٚئرا غشَ اٌعبِٓ.. سجك لٍٝ اٌّعّْٛ 

 ٗ.ٚاٌمعبء ثارٔ

 .ٚال ٠صخ ظّبْ اٌّجٙٛي، ٚال ِب ٌُ ٠جت ئال دسن اٌّج١ك

 آًمتزام-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌعّبْ)

قَم٤ًم: ، أو سمدن ُمـ (2)٦م، أو إطمْم٤مر قملم ُمْمٛمقٟم(0)اًِمتزام طمّؼ صم٤مسم٧م ذم ذُم٦م اًمٖمػم َذْ

 -(3)ه يًتحؼ طمْمقر

ف ُأِِتَ سمَِجٜم٤َمَزٍة وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل ٟم  أَ » :vؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع قمـ  إَْصُؾ ومِٞمِف:

ـٌ  :ىَم٤مَل  -ٓ :ىَم٤مًُمقا ؟اهلل-- َصؾ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م- ىَم٤مَل: َهْؾ شَمَرَك ؿَمٞمْئ٤ًم صَم٦ُم صَمال :ىَم٤مًُمقا ؟وَمَٝمْؾ قَمَٚمٞمِْف َدْي

 اهللقَمَٚمٞمِْف َي٤م َرؾُمقَل  َصؾ   :v ىَم٤مَل َأسُمق ىَمت٤َمَدةَ  -َصٚمُّقا قَمغَم َص٤مطِمٌُِٙمؿْ  :ىَم٤مَل  -َدَٟم٤مٟمػِمَ 

  -أظمرضمف اًمٌخ٤مريش وَمَّمغم  قَمَٚمٞمْفِ  --َوقَمكَم  َدْيٜمُفُ 

ُؾ سمِفِ v ىَم٤مَل َأسُمق ىَمت٤َمَدةَ »وذم رواي٦م:   -أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ش: َأَٟم٤م َأشَمَٙمٗم 

                                                 

 (85ص’ - )اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس- إؿم٤مرة ًمْمامن اعم٤مل0

 (85ص’ )اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس - إؿم٤مرة ًمْمامن رّد اًمٕملم- 2

 (85ص ’)اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس٦م، وم٤مًمتٕمريػ ؿم٤مُمؾ ٕىم٤ًمم اًمْمامن اًمثالصم٦م- - إؿم٤مرة ًمٚمٙمٗم٤مًم 3



 

 

﴿ ٔٙ٘ ﴾ 

 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ٌٍعّبْ ِثبي

 و أن يٙمقن ًمزيد قمغم قمٛمر

 -ديٜم٤ًم ٓزُم٤مً  (ديٜم٤مر 0111)

  ومٞم٘مقل سمٙمٌر ًمزيد:

 وٛمٜم٧م ديٜمؽ قمغم قمٛمرو-

 : سمٙمر- و٤مُمـ

 : زيد- وُمْمٛمقن ًمف

 : قمٛمرو-وُمْمٛمقن قمٜمف

 ديٜم٤مر- 0111: وُمْمٛمقن

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-وصٞمٖم٦م

 :ِٓششٚؽ اٌؼب 

 [-(همػم حمجقر قمٚمٞمف سمًٗمف) اً رؿمٞمد ٤مً سم٤مًمٖم قم٤مىمالً  :أيأن يٙمقن ومٞمف أهٚمٞم٦م اًمتؼمع ]- 0

 -(0)همػم ُمٙمره[أي ] أن يٙمقن خمت٤مراً  - 2

                                                 

أن يٙمقن اًمْم٤مُمـ ىم٤مدرًا قمغم اٟمتزاع اًمٕملم ذم وامن رده٤م، أو ي٠مذن ًمف  وامن اًمٕملم:- ويزاد ذم  0

اعمْمٛمقن قمٜمف، ومٚمق فمـ أٟمف ىم٤مدر قمغم آٟمتزاع صمؿ شمٌلم ظمالومف-- مل يّمح اًمْمامن، وذم صقرة اًمّمح٦م 

 ، وم٢من شمٚمٗم٧م-- ومال وامن قمٚمٞمف-يٓم٤مًم٥م سمرد  اًمٕملم

أن يْمع زيٌد يَده همّم٤ًٌم قمغم داسم٦م ًمٕمٛمرو، ومٞم٘مقل سمٙمر ًمٕمٛمرو: وٛمٜم٧م رد   صقرة وامن رد اًمٕملم:

 (86ص  ’)اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسداسمتؽ اًمتل همّمٌٝم٤م ُمٜمؽ زيد- 

 أسوبْ اٌعّبْ

 
 و٤مُمـ -0 ُمْمٛمقن قمٜمف -3

 
 ُمْمٛمقن ًمف -2 ُمْمٛمقن -4

 
 صٞمٖم٦م  -5

 



 

 

﴿ ٔٙٙ ﴾ 

 

 ّْٛوإن مل يٕمرف اؾمٛمف ،اًمْم٤مُمـ سمٕمٞمٜمف فأن يٕمروم ٌٗ: ششؽ اٌّؼ- 

 :ٕٗيمقٟمف ُمديٜم٤ًم- ششؽ اٌّؼّْٛ ػ 

 :ْششٚؽ ط١غخ اٌؼّب 

 -ؽ قمغم قمٛمرو[ديٜمَ  يم٘مقًمف ]وٛمٜم٧ُم  --أن يٙمقن سمٚمٗمظ يِمٕمر سم٤مًٓمتزام - 0

 -[قمٛمروُم٤م قمغم  - ومال يّمح ىمقل ]إذا ضم٤مء اًمٖمد وم٘مد وٛمٜم٧ُم قمدم اًمتٕمٚمٞمؼ- - 2

وم٢مذا  ،]أٟم٤م و٤مُمـ ُم٤م قمغم قمٛمرو إمم ؿمٝمر يمذا- ومال يّمح ىمقل قمدم اًمت٠مىمٞم٧م- - 3

 -ُم٣م-- سمرئ٧ُم[

وهذه هل  ،(ٍُ لذس٘باٌّغزمشح فٟ اٌزِخ ئرا ُل ٠ٚصخ ظّبْ اٌذ٠ْٛ)

 ذوط اعمْمٛمقن، وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم:

 ّٛ(ِبي أٚ ٔذْٖٛ )ششٚؽ اٌّؼ: 

يمْمامن ٟمٗم٘م٦م  ،مل جي٥م ومال يّمح وامن ُم٤م، هأي وضمقد :صمٌقت اعمْمٛمقن - 0

 -همداً  اًمزوضم٦م

 -أو آياًل إمم اًمٚمزوميمقٟمف ٓزُم٤ًم  :أي :يٙمقن ُمًت٘مرًا ذم اًمذُم٦م أن - 2

ومال يّمح وامن ، وقمٞمٜم٤مً  ضمٜم٤ًًم وىمدرًا وصٗم٦مً  قمٚمؿ اًمْم٤مُمـ سم٤معمْمٛمقن - 3

ن ُمٕمرومتف ٕ :وهق ضم٤مهؾ سمف (ف ومالٟم٤مً صمٛمـ ُم٤م سمٕمتَ  وٛمٜم٧ُم ) :يمام إذا ىم٤مل ،اعمجٝمقل

 -ُمتٞمنة



 

 

﴿ ٔٙٚ ﴾ 

 

اٌعبِٓ ٓ شبء ِٓ َِ ِؽبٌجُخـ )ص٤مطم٥م اًمدي :أي (ٌٚصبدت اٌذك)

أطمدمه٤م  يٓم٤مًم٥مأهيام ؿم٤مء سمجٛمٞمع اًمديـ، أو يٓم٤مًم٥م مجٞمٕم٤ًم أو  (ٚاٌّعّْٛ لٕٗ

 ومٚمّم٤مطم٥م احلؼ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٙمؾ- --سمٌٕمْمف وأظمر سم٤ٌمىمٞمف، طمتك ًمق شمٕمدد اًمْم٤مُمـ

اًمْم٤مُمـ ُمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم  ءىسمرقمٜمف ُمـ اًمديـ--  اعمْمٛمقنَ  اًمديـ وإذا أسمرأ ص٤مطم٥ُم 

 سمف: ٕٟمف شمٌع ًمٚمٛمْمٛمقن قمٜمف-

ـَ  اًمديـ ٥ُم وأُم٤م إذا أسمرأ ص٤مطم -- وم٢مٟمف سمف ُمـ وامٟمف أو ُمـ اًمديـ واعمٓم٤مًم٦ٌم اًمْم٤مُم

 ٓ شمؼمأ سمذًمؽ ذُم٦م اعمْمٛمقن قمٜمف، وإٟمام شمؼمأ ذُم٦م اًمْم٤مُمـ وطمده-

ئرا وبْ ف )ُمٓم٤مًم٦ٌُم َُمـ ؿم٤مء ُمـ اًمْم٤مُمـ واعمْمٛمقن قمٜم اًمديـوًمّم٤مطم٥م 

 ٟمف، ومٚمف وام(2)مأو آياًل إمم اًمٚمزو (0)٤مً اًمديـ ٓزُم يم٤من سم٠من (اٌعّبْ لٍٝ ِب ث١ََّّب

(ُٓ  سجك لٍٝ اٌّعّْٛ لٕٗ ئرا وبْ اٌعّبْ ٚاٌمعبء ..ٚئرا غشَ اٌعبِ

ـُ إذا أّدى  :أي (ثارٔٗ ـَ اًمْم٤مُم  ومٝمؾ ًمف اًمرضمقع إمم اعمْمٛمقن قمٜمفُم٤مًمف-- ُمـ  اًمدي

 ُيٜمَٔمر: ؟ًمٞمًؽمد  ُم٤م همرُمف ودومٕمف

 سم٢مذن اعمْمٛمقن قمٜمف-- رضمع قمٚمٞمف- اًمديـ ٤مءىمْموم٢من يم٤من اًمْمامن و - أ

سمٖمػم إذٟمف--  اًمديـ ٤مءىمْمًمٙمـ  ،اعمْمٛمقن قمٜمفوإن يم٤من اًمْمامن سم٢مذن - ب

 أٟمف يرضمع قمٚمٞمف سمام أداه قمٜمف-ـ أيْم٤ًم  ـ وم٤مٕصح

 ٤مء سمٖمػم إذن اعمْمٛمقن قمٜمف-- مل يرضمع قمٚمٞمف سمٌمء-٘مْموإن يم٤من اًمْمامن واًم- ج

                                                 

يـ اًمالزم- 0  ( درهؿ-- ومٝمذا ديـ ٓزم ُمًت٘مر ذم ذُمتف- 0111: اؾمتدان زيد ُمـ قمٛمرو )ُمث٤مل اًمد 

يـ أيؾ ًمٚمزومُمث٤م- 2  : يمثٛمـ اعمٌٞمع ذم ُمدة اخلٞم٤مر ًمٚمٛمِمؽمي-ل اًمد 



 

 

﴿ ٔٙٛ ﴾ 

 

٤مء سم٢مذٟمف-- ٘مْموإن يم٤من اًمْمامن سمٖمػم إذن ُمـ اعمْمٛمقن قمٜمف، ويم٤من اًم- د

 -اًمرضمقع طَ ٓ يرضمع قمٚمٞمف، إٓ إن َذَ  أٟمف :وم٤مٕصح

- وقمكم  وامن اًمثٛمـ- ،طمٜمٓم٦مً  ًمٗمالن عْ ـيم٘مقًمف: سمِ  (ٚال ٠صخ ظّبْ اٌّجٙٛي)

 ومال يّمح: ٕٟمف مل يٕمٚمؿ ىمدر اًمثٛمـ-

 -(ئرا ُلٍُِ لذس٘ب) ٤مً وهذا ُمٗمٝمقم ىمقًمف ؾم٤مسم٘م

، ذم اعمًت٘مٌؾ يم٠من يْمٛمـ ُم٤م ؾمٞم٘مروف ًمٗمالن (ِب ٌُ ٠جتن )واميّمح  (ٚال)

 -(اٌّج١ك دسن)ن وام (ئال) ،ذم اًمٖمد زوضمتفٟمٗم٘م٦م أو يْمٛمـ 

 ظّبْ دسن اٌّج١ك

ـُ ومُمـ اًم٤ٌمئع  ؾمٚمٕم٦مً ؿمخٌص يِمؽمي  أن  شمٌلم أنإن  ًمف صمٛمٜمٝم٤م أن يرد   ٞمٚمتزم اًمْم٤مُم

  -أو ُمًتح٘م٦م ُمٕمٞم٦ٌم أو ٟم٤مىمّم٦م اعم٤ٌمقم٦م اًمًٚمٕم٦مَ 

يٕمقد اعمِمؽمي و ،ُمع يمقٟمف قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس يّمح اًمْمامنومٗمل هذه احل٤مًم٦م 

همري٥م  ٚم٦م ُمـ ٓ يٕمرومقٟمف ُمـإمم ُمٕم٤مُم: ٕن احل٤مضم٦م داقمٞم٦م قمغم اًمْم٤مُمـ سمثٛمٜمٝم٤م

 -، وٓ ي١مُمـ ظمروج اعمٌٞمع ُمًتح٘م٤مً وٟمحقه

 ٚمثٛمـ-اعمٌٞمع-- إٓ سمٕمد ىمٌض اًم٤ٌمئع ًم كرْ وٓ يّمح وامن دَ 

 -- مل يّمح اًمْمامن-ومٚمق وٛمـ سمٕمد شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع وىمٌؾ ىمٌض اًم٤ٌمئع ًمٚمثٛمـ

 

 

 



 

 

﴿ ٜٔٙ ﴾ 

 

َْ اٌذ٠ٓ ئرا أثشأ صبدُتِغأٌخ  َٓ اٌّعّٛ  األٚي  لٕٗ أٚ اٌعبِ

َٓ  ٟٔ.. فّب اٌذىُ؟اٌثب أٚ اٌعبِ

ُمـ اًمديـ-- سمرئ  (اعمْمٛمقَن قمٜمف) َؾ إصٞم (ص٤مطم٥ُم اًمديـ) ُؼ عمًتحِ ًمق أسمرأ ا

ـُ   : ًمً٘مقـمف-اًمديـ ُمـ اًمْم٤مُم

-- مل يؼمأ  (ص٤مطم٥ُم اًمديـ) ُؼ عمًتحاوأُم٤م ًمق أسمرأ  ـَ اعمْمٛمقُن ) ُؾ إصٞماًمْم٤مُم

شمف، دون ـ سمٕمده ُمـ اعمٚمتزُملم: ٕٟمف ومرقمف ومٞمؼمأ سمؼماء، ٟمٕمؿ يؼمأ ُمع اًمْم٤مُمـ ُمَ (0)(قمٜمف

 سمتٍمف- (2.283ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -(2)فُمـ ىمٌٚم

 لبي اثٕبْ ٌمّشٚ: ظّٕب ٌه ِب لٍٝ ص٠ذ ٚأؼٍمب.. ئرا ِغأٌخ 

 فًٙ ٠ىْٛ وً ِّٕٙب ظبًِٕب ثبٌىً أٚ ثٕصفٗ؟

وصقسمف  ،إول وهق أن يماًل ُمٜمٝمام و٤مُمٜم٤ًم سم٤مًمٙمؾوضمٝم٤من: صحح اعمتقزم  

وصمٞم٘م٦م ٓي٘مّمد هب٤م ومٞمف اًمًٌٙمل، ىم٤مل اًمِمٞمخ زيمري٤م: وسمف أومتٞم٧م: ٕن اًمْمامن 

 اًمتجزئ٦م-

وىم٤مل سم٤مًمث٤مين اعم٤موردي ومج٤مقم٦م، وىم٤مل إذرقمل: واًم٘مٚم٥م إًمٞمف أُمٞمؾ، وضمزم سمف 

 (0.499ىمالئد اخلرائد )٤ٌمب- ذم اًمٕمُ 

*** 

                                                 

 (2.283)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج - ٕٟمف إؾم٘م٤مط وصمٞم٘م٦م ومال يً٘مط هب٤م اًمديـ يمٗمؽ  اًمرهـ- 0

 إذا أسمرأ اعمًتحؼ اًمْم٤مُمـ اًمث٤مين ُمثاًل-- ومٞمؼمأ اًمْم٤مُمـ اًمث٤مًم٨م وُمـ سمٕمده،  صقرشمف: -2

 أ-َُمـ ىمٌٚمف ُمـ اًمْم٤مُمـ إول-- ومال يؼم]سمِِخالِف[ 



 

 

﴿ ٔٚٓ ﴾ 

 

 اٌىفبٌخ

 .ئرا وبْ لٍٝ اٌّىفِٛي ثٗ دكٌّ ٢دِٟ ،ثبٌجذْ.. جبئضٌح ٚاٌىفبٌُخ

 ٦ًم: آًمتزام-ٖمَ ًمُ  (اٌىفبٌخ)

قَم٤مً   -(0)ه ًمتزام سم٢مطمْم٤مر َُمـ قمٚمٞمف طمؼ ًمٖمػماِ : وَذْ

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ٍىفبٌخٌ ِثبي

 ُم٤مزم ًمزيد قمغم قمٛمرو طمٌؼ أن يٙمقن 

ومٞم٘مقل سمٙمٌر ًمزيد:  ،(ديٜم٤مر 0111)

أو أن يٙمقن  -ًمؽ سمٌدن قمٛمرو شمٙمٗمٚم٧ُم 

 ، أو طمدُّ ًمزيد قمغم قمٛمرو ىمّم٤مٌص 

ًمؽ  ومٞم٘مقل سمٙمٌر ًمزيد: شمٙمٗمٚم٧ُم  ىمذف،

 سمٌدن قمٛمرو-

 -  ]و٤مُمـ[ : سمٙمريمٗمٞمؾ

 : قمٛمرو-وُمٙمٗمقل

 -  ]ُمًتحؼ احلؼ[ : زيدًمف ُمٙمٗمقلو

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-وصٞمٖم٦م

                                                 

 (2.736)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  -٤م ظم٤مص٦م سم٤مٕسمدانٟمقع ُمـ اًمْمامن، ًمٙمٜمٝم اًمٙمٗم٤مًم٦م- 0

 أن يٚمتزم اًمٙمٗمٞمؾ سم٢مطمْم٤مر اعمٙمٗمقل إمم اعمٙمٗمقل ًمف- وُمٕمٜمك اًمتٕمريػ:

 اٌىفبٌخ أسوبْ

 
 ُمٙمٗمقل- 3

 

 اًمٙمٗمٞمؾ -0

 ُمٙمٗمقل ًمف -2 صٞمٖم٦م- 4



 

 

﴿ ٔٚٔ ﴾ 

 

اِئٞمَؾ، ؾَم٠َمَل سَمْٕمَض ^: » اًمٜمٌل أن vريرة قمـ أيب ه ـْ سَمٜمِل إِْهَ َذيَمَر َرضُماًل ُِم

 ُأؿْمِٝمُدُهْؿ، وَمَ٘م٤مَل: يَمَٗمك 
ِ
َٝمَداء ٚمَِٗمُف َأًْمَػ ِديٜم٤َمٍر، وَمَ٘م٤مَل: اْئتِٜمِل سم٤ِمًمِمُّ ًْ اِئٞمَؾ َأْن ُي سَمٜمِل إِْهَ

ٞماًل، ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم، وَمَدوَمَٕمَٝم٤م يَمٗمِ  سم٤مهللؿَمِٝمٞمًدا، ىَم٤مَل: وَم٠ْمشمِٜمِل سم٤ِمًمَٙمِٗمٞمِؾ، ىَم٤مَل: يَمَٗمك  سم٤مهلل

ٌَُٝم٤م  ٤ًٌم َيْريَم ٌَْحِر وَمَ٘م٣َم طَم٤مضَمَتُف، صُمؿ  اًمَتَٛمَس َُمْريَم ك، وَمَخَرَج ذِم اًم ٛما ًَ إًَِمْٞمِف إمَِم َأضَمٍؾ ُُم

٦ًٌَم وَمٜمََ٘مَرَه٤م، وَم٠َمدْ  ٤ًٌم، وَم٠َمظَمَذ ظَمَِم َٚمُف، وَمَٚمْؿ جَيِْد َُمْريَم ِذي َأضم  ظَمَؾ ومِٞمَٝم٤م َيْ٘مَدُم قَمَٚمْٞمِف ًمأِْلَضَمِؾ اًم 

ٌَْحِر،  ٤م إمَِم اًم ٩َم َُمْقِوَٕمَٝم٤م، صُمؿ  َأشَمك هِبَ َأًْمَػ ِديٜم٤َمٍر َوَصِحٞمَٗم٦ًم ُِمٜمُْف إمَِم َص٤مطِمٌِِف، صُمؿ  َزضم 

٠َمًَمٜمِل يَمِٗمٞماَل، وَمُ٘مْٚم٧ُم:  ًَ ْٗم٧ُم وُماَلًٟم٤م َأًْمَػ ِديٜم٤َمٍر، وَم ٚم  ًَ وَمَ٘م٤مَل: اًمٚم ُٝمؿ  إِٟم َؽ شَمْٕمَٚمُؿ َأين  يُمٜم٧ُْم شَم

ؿَمِٝمٞمًدا، وَمَريِضَ  سم٤مهلليَمِٗمٞماًل، وَمَريِضَ سمَِؽ، َوؾَم٠َمًَمٜمِل ؿَمِٝمٞمًدا، وَمُ٘مْٚم٧ُم: يَمَٗمك  سم٤مهلليَمَٗمك 

ِذي ًَمُف وَمَٚمْؿ َأىْمِدْر، َوإيِن  َأؾْمَتْقِدقُمَٙمَٝم٤م،  ٤ًٌم َأسْمَٕم٨ُم إًَِمْٞمِف اًم  سمَِؽ، َوَأين  ضَمَٝمْدُت َأْن َأضِمَد َُمْريَم

ٌَْحِر طَمت ك َوجَل٧َْم ومِ  ٤م ذِم اًم ُرُج وَمَرَُمك هِبَ ٤ًٌم خَيْ َف َوُهَق ذِم َذًمَِؽ َيْٚمَتِٛمُس َُمْريَم ٞمِف، صُمؿ  اْٟمٍَمَ

٤ًٌم ىَمْد ضَم٤مَء سماَِمًمِِف، وَم٢مَِذا  ِذي يَم٤مَن َأؾْمَٚمَٗمُف، َيٜمُْٔمُر ًَمَٕمؾ  َُمْريَم ضُمُؾ اًم  إمَِم سَمَٚمِدِه، وَمَخَرَج اًمر 

٤ًٌم، َْهٚمِِف طَمَٓم
ِٕ تِل ومِٞمَٝم٤م اعم٤َمُل، وَم٠َمظَمَذَه٤م  ٦ٌَِم اًم  ِحٞمَٗم٦َم،  سم٤ِمخلََِم َه٤م َوضَمَد اعم٤َمَل َواًمّم  وَمَٚمام  َٟمنَمَ

ِذي يَم٤مَن َأؾْمَٚمَٗمُف، وَم٠َمشَمك سم٤ِمًَْٕمِػ ِديٜم٤َمٍر، وَمَ٘م٤مَل:  َُم٤م ِزًْم٧ُم ضَم٤مِهًدا ذِم  َواهللصُمؿ  ىَمِدَم اًم 

ِذي َأشَمْٞم٧ُم ومِٞمِف، ىَم٤مَل  ٌَْؾ اًم  ٤ًٌم ىَم شمَِٞمَؽ سماَِمًمَِؽ، وَماَم َوضَمْدُت َُمْريَم ِٔ : َهْؾ ـَمَٚم٥ِم َُمْريَم٥ٍم 

ِذي ضِمْئ٧ُم ومِٞمِف، ىَم٤مَل:  ٌَْؾ اًم  ٤ًٌم ىَم ْ َأضِمْد َُمْريَم َك َأين  مَل ؟ ىَم٤مَل: ُأظْمؼِمُ
ٍ
ء يُمٜم٧َْم سَمَٕمْث٧َم إزَِم  سمٌَِمْ

يٜم٤َمِر َراؿِمًدا اهللَوَم٢مِن   ْف سم٤ِمًَْٕمِػ اًمد  ٦ٌَِم، وَم٤مْٟمٍَمِ ِذي سَمَٕمْث٧َم ذِم اخلََِم ش ىَمْد َأد ى قَمٜمَْؽ اًم 

 -أظمرضمف اًمٌخ٤مري
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 -يمٗم٤مًم٦م اًمذات :ًٛمكشمو (ىفبٌخ ثبٌجذْٚاٌ)

  :٦مذم طم٤مًم (جبئضٌح) طمٙمؿ يمٗم٤مًم٦م اًمٌدن:

  ،(دكٌّ ٢دِٟف )أي: سمٌدٟم (ئرا وبْ لٍٝ اٌّىفٛي ثٗ)

مل ي٘مدر قمغم  --ٕٟمف إذا شمٙمٗمؾ سمف ُمـ همػم إذٟمف: ًمٚمٙمٗمٞمؾ اعمٙمٗمقل أن ي٠مذنو

 راً وًمق ىمدر قمغم إطمْم٤مر اعمٙمٗمقل ىمٝمطمتك سم٤مـمٚم٦م،  --فإذٟم سمٖمػموم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م  ،شمًٚمٞمٛمف

 -قمٚمٞمف

 ِٟٚٔٛػبْ: ..اٌىفبٌخ اٌجبئضح ٌذك ا٢د 

ـ قمٚمٞمف ُم٤مل، ُمَ سمدن سم٢مطمْم٤مر  وذًمؽ سم٠من يتٙمٗمؾ: ـ قمٚمٞمف ُم٤مليمٗم٤مًم٦م سمدن ُمَ  - 0

 ٕٟمف شمٙمٗمؾ سم٤مًمٌدن ومل يتٙمٗمؾ سم٤معم٤مل- :ٛم٘مدار اعم٤مل أم ٓسم قمٚمؿَ أَ ؾمقاء 

َُمـ سمدن سم٢مطمْم٤مر  وذًمؽ سم٠من يتٙمٗمؾ: دُملٔـ قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م يمٗم٤مًم٦م سمدن ُمَ  - 2

 -(0)رشمٕمزي وأطمد  ىمذف  وأص ىمّم٤مقمٚمٞمف 

٤ًم سمحؼ ُمِمقسم شمٕم٤ممم هلل طمؼَُمـ قمٚمٞمف سمدن سم٢مطمْم٤مر  أن يتٙمٗمؾ يّمح ويمذًمؽ

 -يم٤مًمزيم٤مة واًمٙمٗم٤مرة --أدُمل

زٟم٤م يمحد  ظم٤مًمّم٦م  شمٕم٤ممم هللطمؼ َُمـ قمٚمٞمف سمدن سم٢مطمْم٤مر  شمٙمٗمؾُم٤م إذا ]سمِِخالِف[ 

٠مُمقرون سمًؽمه٤م واًمًٕمل ذم ٕٟم٤م ُم :ّمح اًمٙمٗم٤مًم٦مشمذب اخلٛمر-- ومال هىم٦م وو

 -إؾم٘م٤مـمٝم٤م ذم وؾمٕمٌل ذم شم٠ميمٞمده٤م ٓ ،هل٤م واًمٙمٗم٤مًم٦م هب٤م إفمٝم٤مرٌ ، ؾم٘م٤مـمٝم٤مإ

                                                 

قَم٤ًم: شم٠مدي٥م قمغم ذٟم٥م ٓ طمد ومٞمف وٓ يمٗم٤مرة هم٤مًم٤ًٌم- ) اًمتٕمزير-  0 ومتح اًمقه٤مب ًُمَٖم٦ًم: اًمت٠مدي٥م- وَذْ

4.237) 



 

 

﴿ ٖٔٚ ﴾ 

 

وإن  ،قم٘مقسم٦مٍ  أواًمٙمٗمٞمَؾ سمامٍل ]اعمًتحُؼ ًمٚمحؼ[ يٓم٤مًم٥ِم اعمٙمٗمقُل ًمف وٓجيقز أن 

 مل يٚمتزُمٝم٤م- ف: ٕٟمـ سمٛمقٍت أو همػمهـ وم٤مت اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمٙمٗمقِل سمٌدٟمف 

 : شمٙمٗمؾ زيد ًمٕمٛمرو سمٌدن سمٙمرُمث٤مل

 واعمٙمٗمقل: سمٙمر- ًمف: قمٛمرو،  واعمٙمٗمقل وم٤مًمٙمٗمٞمؾ: زيد، 

 قمـ إطمْم٤مر اعمٙمٗمقلِ )زيد(  اًمٙمٗمٞمُؾ أٟمف إذا قمجز )قمٛمرو( ًمف  اعمٙمٗمقُل  طَ ٚمق َذَ وم

 : ٕن ذًمؽ-- سمٓمٚم٧م اًمٙمٗم٤مًم٦م(0)ؼُمـ احلاعمٙمٗمقِل ُم٤م قمغم اًمٙمٗمٞمُؾ وٛمـ  )سمٙمر(

 -قمدم همرم اًمٙمٗمٞمؾ اعم٤مل طمٞم٨م إن ُم٘مت٣م اًمٙمٗم٤مًم٦م: ،ظمالف ُم٘متْم٤مه٤م

 ،ًمٕمدم إُمٙم٤مٟمف :إطمْم٤مره فمل يٚمزُم --ٛمٙم٤مٟمفسم ؾِ ٞمضمٝمؾ اًمٙمٗم ُمع إن هم٤مب اعمٙمٗمقُل و

 -ؾ دقمقاه سمٞمٛمٞمٜمف٘مٌَ ويُ 

سمنمط  زُمف إطمْم٤مره، وًمق يم٤من ومقق ُم٤ًموم٦م ىمٍمًم-- ُمٙم٤مٟمف اًمٙمٗمٞمُؾ  قمٚمؿ وم٢من

 ويٛمٝمؾ ُمدة ذه٤مسمف وإي٤مسمف وإىم٤مُمتف صمالصم٦م أي٤مم- ،وٓ طم٤مئؾ إُمـ قمغم ٟمٗمًف

ًُ ذعشٖ ٌُ ٠ُٚ ِعذ اٌّذح ئراِغأٌخ:   ؟ ّىبٔٗث ٗلٍِّك اٌىف١

  :إمم أناًمٙمٗمٞمؾ  ٌسطُم 

 -"ُمقشمف، أو اٟم٘مٓم٤مع ظمؼمه"يمـ ليتٕمذر إطمْم٤مر اعمٙمٗمق - أ

ـَ اًمٙمٗمٞمُؾ يقذم أن أو  - ب  -ـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًفُمِ  اًمدي

                                                 

 (378ص ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مرأن ي٘مقل: يمٗمٚم٧ُم سمدٟمف سمنمط اًمٖمرم، أو قمغم أين أهمرم- ) :٦مِ ًمَ ٠ًمَ اعمَ  ةُ قرَ ُص -  0
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ـَ  اًمٙمٗمٞمُؾ  ٢من ورم  وم وم٤معمتجف أن -- اعمٙمٗمقل -- ُأـمٚمؼ، طمتك إذا طمياعمٙمٗمقلِ  دي

 -ٓ ُمـ اعمٙمٗمقل اعم٤مل ُمـ اعمٙمٗمقل ًمف اداؾمؽمدًمٚمٙمٗمٞمؾ 

 ً؟ِزٝ ٠جشأ اٌىف١ 

 :ُمقرأ سم٢مطمدىٗمٞمُؾ يؼمأ اًمٙم

سمال طم٤مئؾ يٛمٜمع  سمٌدٟمف ذم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ اعمٙمٗمقَل  اًمٙمٗمٞمُؾ  أن ُيًٚم ؿَ إُم٤م  -0

 -قمٜمف ]ُمًتحؼ احلؼ[اعمٙمٗمقل ًمف 

 ف-ًمٕمدم آٟمتٗم٤مع سمتًٚمٞمٛم :مل يؼمأ اًمٙمٗمٞمؾ --وم٢من أطميه ُمع وضمقد احل٤مئؾ

ًَ  اعمٙمٗمقُل  أن ُيًٚم ؿَ وإُم٤م  -2  -(0)قمـ ضمٝم٦م اًمٙمٗمٞمؾ ذم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ فٟمٗم

,3.319ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -فُمـ طم٘م   ًمف اًمٙمٗمٞمَؾ  اعمٙمٗمقُل  َئ ؼمِ يُ  أن وإُم٤م -3

 (2.738، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 301

 :ِىبْ رغ١ٍُ اٌّىفٛي 

يتٕملم حمؾ اًمٙمٗم٤مًم٦م إن صٚمح ًمٚمتًٚمٞمؿ، وإٓ ومالسمد ُمـ شمٕمٞملم حمٚمف، وم٢من ؾمٚمٛمف ذم 

إن يم٤من ًمف همرض ذم اُمتٜم٤مقمف ُمـ  ًمف اًم٘مٌقَل  همػم ُمٙم٤من اًمتًٚمٞمؿ-- مل يٚمزم اعمٙمٗمقُل 

)طم٤مؿمٞم٦م - اُمتٜمع-- رومٕمف إمم احل٤ميمؿ ًمٞم٘مٌؾ قمٜمف ن، وم٢مٞمؿ، وإٓ ًمزُمف اًم٘مٌقلاًمتًٚم

 (2.738اًمٌٞمجقري 

*** 

                                                 

ؼمأ، سمخالف ُم٤م ومٞمسمٜمٗمًف وىم٤مل ًمٚمٛمٙمٗمقل ًمف: ؾمٚم ٛم٧ُم ٟمٗمز قمـ ضمٝم٦م اًمٙمٗمٞمؾ-- اعمٙمٗمقل طمي  سم٠من- 0

 ًمق وىمػ اعمٙمٗمقل ؾم٤ميمت٤ًم، أو ؾمٚم ؿ قمغم اعمٙمٗمقل ًمف-- وم٢مٟمف ٓ يؼمأ سمذًمؽ-
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 آظمتالط-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌششوخ)

قَم٤ًم:و  - (2)ي٘متيض صمٌقت احلؼ ذم رء ٓصمٜملم وم٠ميمثر قمغم ضمٝم٦م اًمِمٞمقع (0)دقم٘م َذْ

يَٙملْمِ َُم٤م مَلْ َأٟمَ  :َيُ٘مقُل  اهللَ إِن  » :ُمرومققم٤مً  vقمـ أيب هريرة  إَْصُؾ ومِٞمِف: ِ ٤م صَم٤مًم٨ُِم اًمنم 

ـْ َأطَمُدمُه٤َم َص٤مطِمٌَفُ  ـْ سَمٞمْٜمِِٝماَم  --وَم٢مَِذا ظَم٤مَٟمفُ  ،خَيُ  -داوودأظمرضمف أسمق ش ظَمَرضْم٧ُم ُِم

 

                                                 

ُم٤ًمحم٦م: ًمٕمدم اؿمتامهل٤م قمغم إجي٤مب  "قم٘مد"اًمٚمٗمظ اعمِمٕمر سم٤مإلذن، ومٗمل شمًٛمٞمتف  هٜم٤م: "اًمٕم٘مد"- اعمراد سمـ 0

 (88ص   ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسوىمٌقل- )

 (3.046 هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥مشمٕمٞملم- ) - هق أن يٛمٚمؽ اصمٜم٤من أو أيمثر اعم٤مَل، وشمِمٞمَع طمّمُّمٝمؿ ُمـ همػم 2

 اٌششوخ

 ٌٍٚششوخ خّظ ششائػ:  

 . أْ ٠ىْٛ لٍٝ ٔبضٍّ ِٓ اٌذساُ٘ ٚاٌذٔب١ٔش.  ٔ

 . ٚأْ ٠زفمب فٟ اٌجٕظ ٚإٌٛق.ٕ

 . ٚأْ ٠خٍؽب اٌّب١ٌٓ.ٖ

 دذ ِّٕٙب ٌصبدجٗ فٟ اٌزصشف.. ٚأْ ٠أرْ وً ٚاٗ

 . ٚأْ ٠ىْٛ اٌشثخ ٚاٌخغشاْ لٍٝ لذس اٌّب١ٌٓ.٘

 ٌٚىً ٚادذ ِّٕٙب فغخٙب ِزٝ شبء.

 ِٚزٝ ِبد أدذّ٘ب.. ثؽٍذ.
 

 أسوبْ اٌششوخ

 صٞمٖم٦م ,3

 

 قم٤مىمدان ]وم٠ميمثر[ ,0 ُم٤مٓن ]وم٠ميمثر[ ,2
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 رٛظ١خ اٌّثبي ٌٍششوخ ِثبي

وقمٛمرو  ،(ديٜم٤مر 011)ـسمأن ي٠مِت زيد 

صمؿ خيٚمٓم٤ممه٤م، صمؿ  (ديٜم٤مر ٤011م )سمٛمثٚمٝم

 -٤م ذم اًمتٍمفاؿمؽميمٜم٤م وأذٟم  ي٘مقٓن: 

 - زيد وقمٛمرو: قم٤مىمدان

  ديٜم٤مر 011+  011:وُم٤مٓن

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-وصٞمٖم٦م

 (:ششائػ خّظ ٌٍٚششوخ)

قمغم أن شمٙمقن اًمنميم٦م  :أي (ِٓ اٌذساُ٘ ٚاٌذٔب١ٔش رىْٛ لٍٝ ٔبضٍّ أْ). 1

  -ـ اًمدٟم٤مٟمػمو وهق اًمدراهؿ  ٜم٘مدُميوب ُمـ اًمقمغم  :أيـ  ضٟم٤م

  واًم٤ًٌمئؽ-همػم اًمٜم٤مض ُمـ اًمٜم٘مد يم٤مًمتؼم واحلكم وُمثٚمٝم٤م:

 - اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقماًمٜم٘مدي٦م اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت و

 -(0)قمغم ُمثكميمذًمؽ شمٙمقن اًمنميم٦م أن  ويّمح

اًمٙمت٥م و إىمٛمِم٦م يم٤مًمٕمروض ُمـم ُمت٘مق  قمغم شمٙمقن اًمنميم٦م أن يّمح ٓ و

 -يٛمٙمـ ظمٚمٓمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ شمتٛمٞمز: ٕٟمف ٓ(2)٤مٟمحقهو

                                                 

ح واًمؼمشم٘م٤مل واًمٜمح٤مس ًمتٗم٤م[ أو وزن ]يم٤مُمـ سمر وذرة وؿمٕمػم هق ُم٤م طمٍمه يمٞمؾ ]يم٤محلٌقب اعمثكم:  -0

َٚمؿ[ وضم٤مز واًم٘مٓمـ  ً  ومٞمف، وؾمٞم٠مِت شمٗمّمٞمٚمف ذم سم٤مب اًمٖمّم٥م- اًم

ُم٤ًم يم-  2 ٚم٦م ذم اًمنميم٦م ذم اًمٕمروض احلٞم ٕمروض:٤مًمـمري٘م٦م شمّمحٞمح اًمنميم٦م ذم طم٤مًم٦م يمقن رأس ُم٤مهل٤م ُمت٘مق 

أن يٌٞمع يمؾ واطمد ٟمّمػ قمروف سمٜمّمػ قمرض ص٤مطمٌف، ؾمقاء دم٤مٟمس اًمٕمرو٤من أو اظمتٚمٗم٤م،  :اعمت٘مقُم٦م

ىم٤مًمف  -واطمد ُمٜمٝمام ُمِمؽميم٤م سمٞمٜمٝمام، ومٞمت٘م٤مسمْم٤من، وي٠مذن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمٌف ذم اًمتٍمف-ًمٞمّمػم يمؾ 

 ( سمتٍمف-4.277روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم - )اعمزين
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أو  سمٞمٜمٝمام سم٢مرث أو ذاء : إذا مل شمٙمـ ُمِمؽميم٦ممت٘مق  اعمذم  اًمنميم٦م صح٦م مقمدوحمؾُّ 

 -اًمتج٤مرةذم ُمٜمٝمام ًممظمر  ي٠مذن يمؾٌّ مل ، ومه٤مٟمحق

ذم  ُمٜمٝمام ًممظمر ن يمؾٌّ وأذِ سم٢مرث أو ذاء أو ٟمحقمه٤م ٢من يم٤مٟم٧م ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام وم

 ،قمغم اًمِمٞمقع ومٝمق اًمٖمرض اعم٤مل ُمِمؽميم٤مً : ًمٙمقن يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م صحٞمح٦ماًمتج٤مرة-- 

 -وإٓ ومالسمد ُمـ اظمتالط

ومال شمّمح اًمنميم٦م  ،(ٚإٌٛق اٌجٕظ فٟن )ؼ اعم٤مٓيتٗم :أي (٠زفمب ٚأْ). 2

واًمنميؽ  ،دٟم٤مٟمػمسم٠من يٙمقن اًمنميؽ إول ُم٤مًمف  ،إذا اظمتٚمػ ضمٜمس ُم٤مل اًمنميٙملم

 -دراهؿاًمث٤مين ُم٤مًمف 

أو  ،إذا اظمتٚمػ اًمٜمقع ُمثؾ طمٜمٓم٦م سمٞمْم٤مء وطمٜمٓم٦م محراءاًمنميم٦م ٓ شمّمح ويمذًمؽ 

 -(0) متر قمجقة ومتر سَمرين

: ٕن اًمرسمح در: إذ ٓ حمذور ذم اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمامذم اًم٘م اعم٤مًملم اشمٗم٤مقيِمؽمط وٓ 

 واخلنان قمغم ىمدر اعم٤مًملم-

اظمتالط  :طم٘مٞم٘م٦م اًمنميم٦مإذ أن  سمحٞم٨م ٓ يتٛمٞمزان، (اٌّب١ٌٓ ٠خٍؽب ٚأْ). 3

 وٓسمد أن خيتٚمٓم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد-  ،اعم٤مل

طم٤مل : إذ ٓ اؿمؽماك -- مل شمّمح اًمنميم٦مومٚمق طمّمؾ آظمتالط سمٕمد اًمٕم٘مد أو ُمٕمف

 ًمٕم٘مد سمٕمد ذًمؽ إن أريد اًمنميم٦م اًمّمحٞمح٦م-ٕم٤مد ااًمٕم٘مد، ومٞمُ 

                                                 

 (0.52اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط : ٟمقع ضمٞمد ُمـ اًمتٛمر ُمدور أمحر ُمنمب سمّمٗمرة- )متر سَمرين -  0
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 (اٌزصشف فٟ (0) ٌٗصبدج )اًمنميٙملم :أي (ِّٕٙب ٚادذ وً ٠أرْ ٚأْ) .4

 ، وي٘مقل أظمر ًمف يمذًمؽ-ر أو شمٍمفسم٠من ي٘مقل ًمف: ادم  

، وٓ مجٞمع ُم٤مل اًمنميم٦م: ادمر أو شمٍمف-- شمٍمف ذم أطمدمه٤م ًممظمر ىم٤ملوم٢من  

ٍمف ذم اجلٛمٞمع ًمف أظمر، وم٢من أذن ًمف-- شمإذا مل ي٠مذن  يتٍمف اًم٘م٤مئؾ إٓ ذم ٟمّمٞمٌف

 أيْم٤ًم-

مل يّمح: عم٤م ومٞمف ُمـ احلجر ط أن ٓ يتٍمف أطمدمه٤م ذم ٟمّمٞم٥م ٟمٗمًف-- وم٢من ُذ 

 قمغم اعم٤مًمؽ ذم ُمٚمٙمف-

 -ف سمٕمد اخلٚمط، ومال يٙمٗمل ىمٌؾ اخلٚمطوٓسمد أن يٙمقن اإلذن ذم اًمتٍم

ٍمف ، سمؾ ٓسمد ُمـ اإلذن ذم اًمتاًمٌٞمع وٓ ذم اًمنماء وٓ يٙمٗمل اإلذن ذم

 ًمٚمتج٤مرة أو ُمٓمٚم٘م٤ًم-

ويٙمقن ذًمؽ سم٠من: ، سمال ضرٍمف شم --ٚمتج٤مرةذم اًمتٍمف ًم ذناإل طمّمؾ وم٢من

 سمٖمٌـ وم٤مطمشيٌٞمع وٓ  ،سمٖمػم ٟم٘مد اًمٌٚمديٌٞمع ، وٓ ُم١مضمالً  ُمـ اًمنميٙملم ٓ يٌٞمع يمؾٌّ 

  -إٓ سم٢مذن اًمنميؽ

سمٖمٌـ سمٖمػم ٟم٘مد اًمٌٚمد أو أو سم٠من سم٤مع ُم١مضماًل ـ وم٢من ظم٤مًمػ أطمد اًمنميٙملم ذم ذًمؽ 

 ومتٜمٗمًخ اًمنميم٦م ذم، دون ٟمّمٞم٥م ذيٙمفوم٘مط -- صح  شمٍمومف ذم ٟمّمٞمٌف ش ـوم٤مطم

  -اعمٌٞمع اًمٌمء ِمؽمى أواعمُ  اًمٌمء

                                                 

٤مُمٝمؿ، ويمذًمؽ شمٙمره ُمِم٤مريم٦م ذُمٞم٤ًم ًمٙمـ ُمع اًمٙمراه٦م، ومٞمٙمره ُمِم٤مريم٦م اًمذُمٞملم يم٠ميمؾ ـمٕميم٤من - وًمق  0

 (2.746)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  ُمـ ٓ ُيؽمز ُمـ اًمرسم٤م واعمٕم٤مُمالت اًمٗم٤مؾمدة-
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إٓ  (0)كال ي٤ًمومر سم٤معم٤مل اعمِمؽموم ذم اًمتٍمف ًمٚمتج٤مرة ذناإل طمّمؾإن يمذًمؽ و

إذن ٖمػم سموم٢من ؾم٤مومر ،  ظمقف اًمتٚمػو عم٤م ذم اًمًٗمر ُمـ اخلٓمر :اًمنميؽسم٢مذن 

 -إن شمٚمػ وٛمـ-- اًمنميؽ

 ذـم٤م ذًمؽ أوؾمقاء  (اٌّب١ٌٓ لذس لٍٝ ٚاٌخغشاْ اٌشثخ ٠ىْٛ ٚأْ)- 5

 ؾمٙمت٤م قمٜمف-

 (511ر )وأظم ،ديٜم٤مر (٤0111م )ٕطمدمهويم٤من  ،٤مًملماعم ظمٚمط اًمنميٙم٤من ٢منوم

ؾمقاء وًممظمر اًمثٚم٨م[  ،]ًمألول ُمٜمٝمام اًمثٚمث٤منسمٞمٜمٝمام أصمالصم٤ًم واخل٤ًمرة وم٤مًمرسمح  ديٜم٤مر--

 ذم اًمٕمٛمؾ أو شمٗم٤موشم٤م- ٙم٤منيى اًمنمشم٤ًمو

( ٠0111من يٙمقن ٕطمدمه٤م )ـ سم ٤م اًمت٤ًموي ذم اًمرسمح ُمع شمٗم٤موت اعم٤مًملموم٢من ذـم

 -يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦م-- ـ ُمت٤ًموي٤مً اًمرسمح سمٞمٜمٝمام  يٙمقن (، وذـم٤م أن511وًممظمر )

٠من يٙمقن ٕطمدمه٤م ـ سم تٗم٤موت ذم اًمرسمح ُمع شم٤ًموي اعم٤مًملماًم ويمذًمؽ ًمق ذـم٤م

-- ـ وًممظمر صمٚمثف (، وذـم٤م أن يٙمقن ٕطمدمه٤م صمٚمث٤م اًمرسمح0111( وًممظمر )0111)

 يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦م-

 -- يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦مذم اًمٕمٛمؾزي٤مدة ذم اًمرسمح ًمأليمثر ُمٜمٝمام  ٤مذـم ًمقويمذًمؽ 

 : ًمٗم٤ًمد اًمنمط-أيْم٤مً 

                                                 

ـ  أو شم٘مقم ىمريٜم٦م قمٚمٞمف، اًمٌحر سمٛمجرد اإلذن ذم اًمًٗمر، سمؾ ٓسمد ُمـ اًمتٜمّمٞمص قمٚمٞمف يتٜم٤مول ؾمٗمروٓ -  0

، 2.747ٌٞمجقري )طم٤مؿمٞم٦م اًم -ـ يمام إذا أذن ًمف ذم اًمًٗمر إمم سمٚمد ٓ يٛمٙمـ وصقًمف هل٤م إٓ ذم اًمٌحر

   (-3.030اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م طم٤مؿمٞم٦م 
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  ٍِّٕٝٙب ثؼذ رٌه ِغ ثـالْ اٌششوخاٌزظشف  يٛدظِب ٠ٕجٕٟ ػ 

 : ًمقضمقد اإلذن، ٝمامٟمٗمذ شمٍموم

 ّمحٞمح٦م، قمغم ىمدر اعم٤مًملم يم٤مًمنميم٦م اًماًمرسمح واخلنان يٙمقن و

 -ذم ُم٤مل أظمر سم٠مضمرة قمٛمٚمفٔظمر قمغم ايمؾٌّ ُمٜمٝمام  عويرضم

ِّ) ، وُمٕمٜمك ذًمؽ أناًمنميم٦م قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملمقم٘مد ( ٚ)  ِّٕٙب ٚادذ ٌى

 ٝم٤مٞمٛمٙمـ ٕي ذيؽ ومًخوم ،يمٙمؾ قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم (شبء ِزٝ فغخٙب

 -ًمّم٤مطمٌف ويٜمٕمزٓن قمـ اًمتٍمف سمٗمًخ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام، ُمتك ؿم٤مء

مل يٜمٕمزل اًمٕم٤مزل  --أو ٓ شمتٍمف ذم ٟمّمٞمٌل)ي٤م قمٛمرو( قمزًمتؽ  :)زيد(وم٢من ىم٤مل 

قمـ اًمتٍمف )زيد( وٓ يٜمٕمزل اًمٕم٤مزل اعمٕمزول )قمٛمرو(، ٥م ومٞمٜمٕمزل اعمخ٤مـمَ )زيد( 

 -مل يٕمزًمف فذم ٟمّمٞم٥م اعمٕمزول ٕٟم

 ،سمٗمًخٝمام سمٞمٜمٝمام اًمنميم٦م اٟمتٝم٧م وم٘مد --وم٘مط ذيٙملم قم٘مد اًمنميم٦م سملم يم٤من وإن

 -يٗمًخ مل ُمـ طمؼ ذم اًمنميم٦م سم٘مٞم٧م --طمدهؿأ وومًخ يمثرأ يم٤مٟمقا نإو

 رجـً اٌششوخ ثأِٛس:( ٚ)

 قمـ اعُمْٚمؽ ًمزوالاًمنميم٦م واٟمٗمًخ٧م:  (ثؽٍذ. .أدذّ٘ب ِبد ِزٝ) -0

 -اًمتٍمف أهٚمٞم٦م قمـ وظمروضمٝمؿ اعمتٕم٤مىمديـ

 وشمٌ٘مك، وطمده ُم٤مت ُمـ طمؼ ذم اًمنميم٦م ومتٜمتٝمل --اصمٜملم ُمـ يمثرأ يم٤مٟمقا وأُم٤م إن

 -أظمريـ اًمنميم٤مء سملم ىم٤مئٛم٦م
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 -اًمنميم٤مء طمدأ (0)ـ  ضُم  إن وأ -2

 :واٟمتٝم٧م طم٘مف ذم اًمنميم٦م اٟمٗمًخ٧م وم٘مد-- (2)غم أطمد اًمنميم٤مءأهمٛمل قمإن أو  -3

 -اًمتٙمٚمٞمػ ُمٜم٤مط هق اًمذي اًمٕم٘مؾ ًمزوال

دفك وال اٌؽشف١ٓ  ،شخصبْ اشزشوب فٟ ششوخ ِم١ٕخ: ِغأٌخ

 ٠ىْٛ ٚارفمب لٍٝ أْ، (ٓٓٓٔــ   ٓٓٓٔب )ِجٍغًب ِزغب٠ٚ

   (%ٓٗــ  %ٓٙخ )ثأْ رىْٛ إٌغج شثخاٌ ص٠بدح فٟألدذّ٘ب 

 ؟فّب اٌذىُ ..أٚ أوثش وفبءح ِٕٗ ثاداسح اٌمًّ ًبلبئٌّىٛٔٗ 

ٓ يّمح أن ينمط ٕطمد اًمنميٙملم زي٤مدة ذم اًمرسمح قمـ ىمدر ٟم٦ًٌم ُم٤مًمف ُمـ ]

، وم٢مذا ًمؽذيمام ٓ يّمح أن ينمط قمٚمٞمف زي٤مدة ذم اخل٤ًمرة أو ٟم٘مص قمـ  ،س اعم٤ملأر

 اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦م- َذَط ذًمؽ-- يم٤مٟم٧م

                                                 

: يٜمت٘مؾ احلٙمؿ إمم وزم اعمجٜمقن، وم٢من ؿم٤مء-- اظمت٤مر ىمًٛم٦م اعم٤مل، وإن ؿم٤مء-- اظمت٤مر ذم طم٤مًم٦م اجلٜمقن-  0

 (3.228)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل  اؾمتئٜم٤مف اًمنميم٦م سمٕم٘مٍد ضمديد-

مل يٜمت٘مؾ احلٙمؿ إمم وًمٞمف، وم٢مذا  : إن ُرضمَل زواًمف قمـ ىمرب--احل٤مًم٦م إول: ًمف طم٤مًمت٤من: ذم اإلهمامء-  2

 أوم٤مق-- ختػّم سملم ىمًٛم٦م اعم٤مل، أو اؾمتئٜم٤مف اًمنميم٦م سمٕم٘مد ضمديد-

أي٤مم وم٠ميمثر(-- اٟمت٘مؾ احلٙمؿ إمم وزم  3: إن أيس ُمـ إوم٤مىمتف قمـ ىمرب أو اؾمتٛمر إهمامؤه )احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 ٘مد ضمديد-اعمٖمٛمك قمٚمٞمف، وم٢من ؿم٤مء-- اظمت٤مر ىمًٛم٦م اعم٤مل، وإن ؿم٤مء-- اظمت٤مر اؾمتئٜم٤مف اًمنميم٦م سمٕم

إن اؾمتٖمرق اإلهمامء وىم٧م ومرض صالة طمتك شمٜمٗمًخ سمذًمؽ اًمنميم٦م، وم٢من مل  ويٕمتؼم اإلهمامء ُم١مصمرًا:

 (3.228اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل يًتٖمرق وىم٧م ومرض صالة-- مل ي١مصمر- )
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ٟمٗمذت  --اء ُمـ اًمنميٙملم ُمع سمٓمالن اًمنميم٦مومٚمق طمّمؾ اًمٌٞمع واًمنم

ٟم٦ًٌم ُمٜمٝمام اًمرسمح سم٘مدر  ويم٤من ًمٙمؾ   ،اإلذن ُمٜمٝمام سم٤مًمتٍمفًمقضمقد  :شمٍموم٤مهتام

 ؾسم٠مضمرة اعمث أظمريـ]اًمنميم٤مء[ قمغم ]يمؾ ذيؽ[ ويرضمع  ،(%51ف )رأس ُم٤مًم

 - سمنمط أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمام أو قمغم اًمذي ذط ًمف زي٤مدة اًمرسمح

س أأن يٙمقن ًمٚمنميؽ رسمح أيمثر ُمـ ٟم٦ًٌم ُم٤مًمف ُمـ ر ٚم٦موأضم٤مز احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسم

اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل ) -[ٕٟمف شمٌلم اٟمف يم٤من أضمػمًا هلؿ وًمٞمس ذيٙم٤مً ٦م: ُم٤مل اًمنميم

 -سمتٍمف (5.3910اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف ، 3.225,227

*** 
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َٛاِع اٌشِشَوِخ   ُخالَطٌخ ِفٟ َأٔ

سمامل ُمـ ضمٜمس ُم٤مل رة ذم اًمتج٤م ـ ٠ميمثرـ وماصمٜم٤من ن يِمؽمك أ :(0)ششوخ اٌؼٕبْ - 0

وهذا  --قمغم ىمدر اعم٤مًملم يٙمقن اًمرسمح سمٞمٜمٝمؿو، يتٛمٞمز ومالخُيٚمط اعم٤مل ن أ، قمغم أظمر

 - ضم٤مئز وُمنموع سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء

وٓ خيٚمط ُمقاهلؿ قم٤مُم٦م، أذم  ـ ٠ميمثرـ وماصمٜم٤من أن يِمؽمك ششوخ اٌّفبٚػخ:  - 2

يمٞمؾ قمـ أظمر و ُمٜمٝمام ُمٜمٝمؿ، ويمؾٌّ  يمؾ   ىذيم٤مء ذم يمؾ ُم٤م ًمدويٙمقٟمقا اعم٤مٓن، 

قمٜمد  ؾوهذا سم٤مـم- -وًمٙمـ يتٗم٤موو٤من ذم آؿمؽماك ذم اًمٖمٜمؿ واًمٖمرم ،ويمٗمٞمؾ ًمف

 -عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقيم٤مًم٦م سم٤معمجٝمقل واًمٙمٗم٤مًم٦م سمفو :عم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمرر اًمِم٤مومٕمٞم٦م:

يَم٦ُم ا: شإم»اًمِم٤مومٕمل ذم  اإلُم٤مم ىم٤مل ـْ عمُ َذِ َٓ َأقْمِرُف ؿَمٞمْئ٤ًم ُِم َٗم٤مَوَو٦ِم سَم٤مـمٌِؾ، َو

ٟمْ  يَم٦ُم ااًمدُّ ـْ َذِ  .(2)َٗم٤مَوَو٦ِم سَم٤مـماًِل عمُ ٞم٤َم َيُٙمقُن سَم٤مـماًِل إْن مَلْ شَمُٙم
ذم  صالً أضم٤مزه٤م همػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٘مٞمقد وذوط شمٙم٤مد دمٕمٚمٝم٤م ٓ وضمقد هل٤م أوىمد 

 اًمقاىمع-

وي٘مقُمقا  قمغم أن يت٘مٌٚمقا أقمامًٓ  ـ ٠ميمثرـ ومأن يِمؽمك اصمٜم٤من  :ششوخ األثذاْ- 3

، و ُمتٗم٤موشم٤مً أ اًمرسمح سمٞمٜمٝمؿ ُمت٤ًموي٤مً و ،أم خمتٚمٗملم ٦مأيم٤مٟمقا ُمتٗم٘ملم ذم احلروم ؾمقاءً  هب٤م،

                                                 

: ٕهنام ىمد اؾمتقي٤م ذم اعم٤مل ُم٠مظمقذا ُمـ اؾمتقاء ىم٤مل ىمقم  ؾمٛمٞم٧م ذيم٦م اًمٕمٜم٤من- اظمتٚمػ اًمٜم٤مس مل- 0

: إٟمام ؾمٛمٞم٧م ذيم٦م اًمٕمٜم٤من ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ىمد ضمٕمؾ وىم٤مل آظمرون - ٘م٤مقمٜم٤من اًمٗمرؾملم إذا شم٤ًمسم

ـ   : إٟمام ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام وىم٤مل آظمرون  -ـ أي قمرضـ ًمف  ًمّم٤مطمٌف أن يتجر ومٞمام قم

 (6.473احل٤موي اًمٙمٌػم  ) يٛمٚمؽ اًمتٍمف ذم مجٞمع اعم٤مل يمام يٛمٚمؽ قمٜم٤من ومرؾمف ومٞمٍمومف يمٞمػ يِم٤مء-

 ر واجلٝم٤مٓت ومٞمٝم٤م -- أؿم٤مر إمم يمثرة اًمٖمر2



 

 

﴿ ٔٛٗ ﴾ 

 

 قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: وهذا سم٤مـمؾ-- واعمّمٛمٛملم واًمٜمج٤مريـ ًملم واخلٞم٤مـملموذًمؽ يم٤محلام  

 -(0)٤م ٤م ومٞمف ُمـ اًمير اعمٜمٝمل قمٜمف ذقموعم ،ًمٕمدم اعم٤مل ومٞمٝم٤م

سمنموط ووقاسمط  ًمٞمٝم٤مإوىمد أضم٤مزه٤م إئٛم٦م همػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمح٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م 

 -حمٚمٝم٤م يرضمع إًمٞمٝم٤م ذم

َمـ هلؿ وضم٤مه٦م قمٜمد اًمٜم٤مس، قمغم  ـ وم٠ميمثرـ ن يِمؽمك اصمٜم٤من أششوخ اٌٛجٖٛ:  - 4

 ىويٙمقن اعمِمؽم ـ ُمِمؽميملم أم ُمٜمٗمرديـ ـ أن يِمؽموا اًمًٚمع ذم اًمذُم٦م إمم أضمؾ

سملم اًمنميم٤مء،  سمٞمٜمٝمؿ، صمؿ يٌٞمٕمقا شمٚمؽ اًمًٚمع، ومام يم٤من ُمـ رسمح يم٤من ُمِمؽميم٤مً 

ًمٕمدم وضمقد  قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ٤مـمؾسموهذا  --و طم٥ًم آشمٗم٤مقأي٘متًٛمقٟمف سم٤مًمًقي٦م 

 -اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمؿ اًمٜم٘مد

قمغم أن يٙمقن  سمرسمٍح  اخل٤مُمؾِ  اًمٚمٝمج٦م ذم اًمٌٞمع ُم٤مَل  اعم٘مٌقُل  يٌٞمع اًمقضمٞمفُ أن أو 

 ٚمقضمٞمفوًم ،يمٚمف ًمّم٤مطم٥م اعم٤مل اًمرسمُح ومٝمذه اًمنميم٦م سم٤مـمٚم٦م، ويٙمقن  ،سمٕمض اًمرسمح ًمف

 -ىمٞمٛم٦م هل٤م ومال --وإن مل يّمدر ُمٜمف إٓ يمٚمٛم٦م ٓ شمٕم٥م ومٞمٝم٤م ،شمٕمٌف إن قمٛمؾ ةأضمر

، 7.23 هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م) -ًمٞمٝم٤مإوىمد أضم٤مزه٤م إئٛم٦م همػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمح٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م 

 -سمتٍمف (3.220اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل ، 3.262اًمقؾمٞمط 

*** 

                                                 

- وٕٟمف رسمام ىم٤مم سمٕمْمٝمؿ سم٠مقمامل شمٗمقق ُم٤م ىم٤مم سمف همػمه، أو ىم٤مم أطمدهؿ سم٤مًمٕمٛمؾ يمٚمف، ومٞمٙمقن ذم ذًمؽ 0

 ( سمتٍمف3.220اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل همٌـ طملم يت٘م٤مؾمؿ اًمنميم٤مء صمامر اًمٕمٛمؾ- )



 

 

﴿ ٔٛ٘ ﴾ 

 

 اًمتٗمقيض-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٛوبٌخ)

قَم٤ًم: ًمف ومٕمٚمف، َم٤م ي٘مٌؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م إمم همػمه سمّمٞمٖم٦م، ًمٞمٗمٕمٚمف ؿمٞمئ٤ًم  شمٗمقيض ؿمخص َذْ

 -(0)طم٤مل طمٞم٤مشمف

ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ۋ) ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ومِٞمِف: إَْصُؾ 

 -[09]اًمٙمٝمػ:  ( ېې ې ې ى ى ائ

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)وىمقًمف شمٕم٤ممم 

 -[93]يقؾمػ:

ڇ  ڇ  ڇ   ﴿٘مقًمف شمٕم٤ممم يموهذا ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م وورد ذم ذقمٜم٤م ُم٤م ي٘مرره 

 ،[35]اًمٜم٤ًمء: (0)﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ

                                                 

ىمْم٤مء  وهق ضمٕمٚمف ُمتٍموم٤ًم قمغم أوٓده أو ذم ،: وم٢مهن٤م شمٗمٕمؾ سمٕمد ُمقشمفاإليّم٤مء- وظمرج هبذا اًم٘مٞمد:  0

  (2.752، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 90ص  ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس- )ديقٟمف سمٕمد ُمقشمف

 اٌٛوبٌخ

وً أٚ ٚوً ِب جبص ٌإلٔغبْ اٌزصشف ف١ٗ ثٕفغٗ.. جبص ٌٗ أْ ٠ٛ)اٌّزٓ( 

 ٠زٛوً ف١ٗ.

 ٌٚىً ِّٕٙب فغخٙب ِزٝ شبء. ،ٚاٌٛوبٌخ لمذ جبئض

 ٚرٕفغخ ثّٛد أدذّ٘ب.

 ٠مجعٗ ٚف١ّب ٠صشفٗ. بّٚاٌٛو١ً أ١ِٓ ف١

 ٚال ٠عّٓ ئال ثبٌزفش٠ػ.
 



 

 

﴿ ٔٛٙ ﴾ 

 

ِل   َأن  »: v قمروة اًم٤ٌمرىمل قمـو ي ِديٜم٤َمراً  ٤مهُ أقَمٓمَ  ^ اًمٜمٌ   ،ؿَم٤مةً  سمِفِ  ًَمفُ  َيِمؽَمِ

٤م وَم٤ٌَمعَ  ،ؿَم٤مشَملْمِ  سمِفِ  ًَمفُ  وَم٤مؿْمؽَمَى يَم٦مِ  ًَمفُ  وَمَدقَم٤م ،َوؿَم٤مةٍ  سمِِديٜم٤َمرٍ  َوضَم٤مَءهُ  سمِِديٜم٤َمرٍ  إطِْمَدامُهَ  ذِم  سم٤ِمًْمؼَمَ

اَب  اؿْمؽَمَى ًَمقْ  َويَم٤منَ  ،سَمٞمِْٕمفِ  َ  -اًمٌخ٤مريأظمرضمف  شومِٞمفِ  ًَمَرسمَِح  اًمؽمُّ

ِل  »٤مَل: ىمَ  vوقمـ أيب هريرة  ـَ اإِلسمِِؾ، وَمَج٤مَءُه  ^يَم٤مَن ًمَِرضُمٍؾ قَمغَم اًمٜمٌ  ٌـّ ُِم ؾِم

ٓ  ؾِمٜما٤م وَمْقىَمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل: شَأقْمُٓمقهُ »َيتََ٘م٤مَو٤مُه، وَمَ٘م٤مَل:  ، شأقَْمُٓمقهُ »، وَمَٓمَٚمٌُقا ؾِمٜم ُف، وَمَٚمْؿ جَيُِدوا ًَمُف إِ

ِلُّ  اهلُلوَمَ٘م٤مَل: َأْووَمٞمْتَٜمِل َأْورَم  ٜمُُٙمْؿ ىَمَْم٤مءً : »^سمَِؽ، ىَم٤مَل اًمٜمٌ  ًَ أظمرضمف  شإِن  ظِمٞم٤َمَريُمْؿ َأطْم

 -اًمٌخ٤مري

يَم٤مةِ  ^َأٟم ُف »وظمؼم  ظَْمِذ اًمز 
ِٕ َٕم٤مَة  ًُّ  -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شسَمَٕم٨َم اًم

َؾ »و ِلُّ  َويم   سمِٜم٧ِْم  ذِم ٟمَِٙم٤مِح َُمٞمُْٛمقَٟم٦مَ ـ  اهللَُمْقمَم َرؾُمقِل ـ  v َأسَم٤م َراومِعٍ   ^ اًمٜمٌ 

 اًمؽمُمذي-أظمرضمف  ش٤bمِرِث احلَ 

ِلُّ  َؾ َويم  »و ْٛمِري    ^ اًمٜمٌ  ـَ ُأَُمٞم ٦َم اًمْم  سمِٜم٧ِْم أيب  ذِم ٟمَِٙم٤مِح ُأم  طَمٌِٞم٦ٌَمَ  vقَمْٛمَرو سْم

 أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل- ش bؾمٗمٞم٤من 
 

                                                                                                                            

  ؟ًٚ٘ ّ٘ب ٚو١الْ ِٓ لجً اٌضٚج١ٓ، أٚ دىّبْ ِٓ لجً اٌذبوُ.  ٔ

 ، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد ،ويمٞمالن ُمـ ىمٌؾ اًمزوضملمأهنام : اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٕمتٛمدٛموم

، ومٞمام يٗمٕمالن قمغم اجلٛمع أو اًمتٗمريؼ ؿٙمَ احلَ  ُمـ اًمزوضملمأن يقيمؾ يمؾ واطمد  يِمؽمط: اًم٘مقل قمغم هذاو

ٛمٝم٤م ذم اًمٌذل ًمٚمٕمقض ٙمَ شمقيمؾ اًمزوضم٦م طَم ، واخلٚمعىمٌقل قمقض ٛمف ذم اًمتٓمٚمٞمؼ وٙمَ ومٞمقيمؾ اًمزوج طَم 

 -ويٗمرىم٤م سمٞمٜمٝمام إن رأي٤مه صقاسم٤مً ، واًم٘مٌقل ًمٚمٓمالق سمف

 - وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ وإوزاقمل ،امن ُمـ ىمٌؾ احل٤ميمؿٙمَ : أهنام طَم اًمث٤ميناًم٘مقل و

  -يٗمت٘مر إمم رو٤م اًمزوضملم: ٓ اًم٘مقل قمغم هذاو



 

 

﴿ ٔٛٚ ﴾ 

 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ٌٍٛوبٌخ ِثبي

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

 -ويمٚمتؽ ذم سمٞمع داري

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: 

 - (أو يًٙم٧م٧م )ىمٌٚم

  -زيد اعمقيمؾ:

 قمٛمرو- واًمقيمٞمؾ:

 سمٞمع اًمدار- ٞمف:ؾ وموُمقيم  

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-وصٞمٖم٦م

 َّف٠ٚٗ١شزشؽ فٟ اٌّٛو ً: 

 يقيّمؾ أن يّمّح  ومال ،اًمتقيمٞمؾ قمٜمد ؾًمٚمٛمقيم   صم٤مسمت٤مً  ومٞمف اًمتٍمف طمؼُّ  يٙمقن أن- 0

 -ؾمٞمٛمٚمٙمف ومٞمام أو يٛمٚمٙمف، ٓ ومٞمام سم٤مًمتٍّمف

 اًمتل زيد دار سمٌٞمع ويّمؾ أو يٛمٚمٙمٝم٤م، ٓ وهق صدي٘مف دار سمٌٞمع ويّمؾ ًمق يمام

 -٦مصحٞمح همػم اًمقيم٤مًم٦م وم٢من ُمٜمف، ؾمٞمِمؽمهي٤م

: اًمٖمررسمحٞم٨م ي٘مؾ ُمٕمف  اًمقضمقه سمٕمض ُمـ وًمق ُمٕمٚمقُم٤مً  ومٞمف ؾاعمقيم   يٙمقن أن- 2

وم٤مًمقضمف اًمذي هق ُمٕمٚمقم  ،ضمٝمؾ إُمقالوإن  ومٞمّمح "أُمقازم سمٞمع ذم ٚمتؽويم  "ـيم

 أٟمقاع اعم٤مل- :ظمّمقص يمقٟمف ُم٤مًٓ، واًمقضمف اعمجٝمقل ُمٜمف :ُمٜمف

 أسوبْ اٌٛوبٌخ

 صٞمٖم٦م- 4

 

 ؾُمقيم  - 0 ويمٞمؾ- 2

 

 ؾ ومٞمفُمقيم  - 3



 

 

﴿ ٔٛٛ ﴾ 

 

واؾمؽمداد ودائٕمل وخم٤مصٛم٦م  ويمٚمتؽ ذم اؾمتٞمٗم٤مء ديقين"يّمح يمذًمؽ و

وًمق ضمٝمؾ  ،واًمقدائع وُمـ هل قمٚمٞمف أو قمٜمدهاًمديقن وًمق ضمٝمؾ طمتك  ،"ظمّمامئل

 -ًم٘مٚم٦م اًمٖمرر ومٞمف :اخلّمقم وُم٤م ومٞمف اخلّمقُم٦م

شمٍمف ذم "، أو "ويمٚمتؽ ذم يمؾ أُمقري" اًمٖمرر يمـ: ُم٤م إذا يمثر [سمخالف]

 ويمٞمكم ٧مأٟم" أو ،"ُأُمقري ُمـ ويمثػم ىمٚمٞمؾ يمؾ ذم ٚمتؽويم  "أو  "أُمقازم يمٞمػ ؿمئ٧م

، وضمف يمؾ   ُمـ ومٞمف ؾاعمقيم   وضمٝم٤مًم٦م ررٖماًم ًمٙمثرة :يّمّح  ومال --"ؿمئ٧م يمٞمػ ومتٍمف

وم٢مٟمف يدظمؾ ومٞمف أُمقر ًمق قمرض شمٗمّمٞمٚمٝم٤م قمغم اعمقيمؾ ٕٟمٙمره٤م يمتٓمٚمٞمؼ زوضم٤مشمف، 

واًمّمدىم٦م سمجٛمٞمع ُم٤مًمف، وىمد ُمٜمع اًمِم٤مرع سمٞمع اًمٖمرر، وهق أظمػ  ،وإقمت٤مق أرىم٤مئف

 -ُمـ هذا ظمٓمراً 

 أن دونـ  "ُم٤مزم سمٕمض سمٌٞمع ويّمٚمتؽ": ىم٤مل ًمق ومٞماماًمتقيمٞمؾ  يّمح ٓ ويمذًمؽ

 -اًمٖمرر وومحش اجلٝم٤مًم٦م ًمٙمثرة :ـ اًمٌٕمض هذا يٕملّم 

َٚمؿ٠موص٤مف إوص٤مف يماؾمتٞمٗم٤مء  :ؾ ومٞمفذم اعمقيم  وٓ يِمؽمط   ً  -اًم

ُم٤م ؿمئ٧م  ومال جي٥م ومٞمف ذيمر ٟمقع وٓ همػمه، سمؾ يٙمٗمل اؿمؽمِ  وم٢من يم٤من سم٘مّمد اًمتج٤مرة--

 -٤موردي واعمتقزم واىمتْم٤مه يمالم اًمراومٕملُمـ اًمٕمروض أو ُم٤م ومٞمف طمظ يمام سح سمف اعم

ؾ وضم٥م  --دار-- يمام ًمق ويمٚمف ذم ذاء وإن مل يٙمـ سم٘مّمد اًمتج٤مرة سمٞم٤من قمغم اعمقيم 

 : ًمٞم٘مؾ اًمٖمرر-اًمزىم٤مق واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌٚمد وٟمحقه٤م ُمـ ضورة ذًمؽواحل٤مرة 

 اًمتقيمٞمؾ يّمّح  ومال ،ٕن اًمتقيمٞمؾ اؾمتٜم٤مسم٦م :ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م ىم٤مسمالً  ومٞمف ؾاعمقيم   يٙمقن أن- 3

 -اًمٜمٞم٤مسم٦م ي٘مٌؾ ٓ ومٞمام
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  ِٟٓمجً ا١ٌٕبثخرال  األػّبي اٌز: 

  :اعمحْم٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات

 -واقمتٙم٤مفوأذان ـمٝم٤مرة ُمـ شمقاسمٕمٝم٤م و يم٤مًمّمالة

  :وم٢مهن٤م ٓ شم٘مٌؾ اًمٜمٞم٤مسم٦مويمذًمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة قمـ اعمًتٓمٞمع، ، (0)مواًمّمق

ٕن اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م اُمتح٤من قملم اعمٙمٚمػ واظمت٤ٌمره سم٢مشمٕم٤مب ٟمٗمًف وذًمؽ ٓ ُيّمؾ 

يّمقم أو  وٓ يقيمؾ همػمه ذم أن يّمكم أو ي١مذن، السمد أن يٗمٕمٚمٝم٤م سمٜمٗمًف، ومقيمٞمؾسم٤مًمت

 -ٜمفُي٩م قمأو أو يٕمتٛمر 

أداء يتٕمٚمؼ سمٌدن وم٤مًمِمٝم٤مدة  ،ٓقمت٤ٌمر أًمٗم٤مفمٝم٤م :هل٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدات إحل٤مىم٤مً  :اًمِمٝم٤مداتو

 -يّمح اًمتقيمٞمؾ ذم أن يِمٝمد قمـ ُمقيمٚمفشم٘مٌؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م وٓ ، ومال وُمٜمقط سمٕمٚمٛمف اًمِم٤مهد

شم٘مٌؾ ، ومال ًمتٕمٚمؼ طمٙمٛمٝم٤م سمتٕمٔمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم :هل٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدات ٤مً إحل٤مىم :إيامنو

 -اًمتقيمٞمؾ ذم أن ُيٚمػ قمـ ُمقيمٚمفاًمٜمٞم٤مسم٦م، وٓ يّمح 

 -قمـ ُمقيمٚمف أن يٚمت٘مط اًمٚم٘مٓم٦مواًمت٘م٤مط اًمٚم٘مٓم٦م-- ومال يّمح اًمتقيمٞمؾ ذم 

 ًمٖمػمه- سماملٍ  ُمقيمٚمفي٘مر اًمقيمٞمؾ قمـ  أنواإلىمرار-- ومال يّمح اًمتقيمٞمؾ ذم 

  ِٓ ً١بثخ:إٌاألػّبي اٌزٟ رمج 

  اًمٌدٟمٞم٦م همػم اعمحْم٦م: اًمٕم٤ٌمدات

 -سمنمط أن يٙمقن قمـ ُمٞم٧م أو ُمٕمْمقب قم٤مضمز قمـ أدائٝم٤م واًمٕمٛمرة يم٤محل٩م

 -ـ ريمٕمتل اًمٓمقافو ٤مًمرُمل سمٛمٜمكيمـ  اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرةشمقاسمٕمٝمام يمذًمؽ و

                                                 

حتٗم٦م - ٕن اًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م اُمتح٤من قملم اعمٙمٚمػ واظمت٤ٌمره سم٢مشمٕم٤مب ٟمٗمًف وذًمؽ ٓ ُيّمؾ سم٤مًمتقيمٞمؾ- )0

 (5.313اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين 
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  :اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤ٌمداتو

 -ُمًتحّ٘مٞمٝم٤م قمغمواًمٜمذر واًمٙمٗم٤مرة واًمّمدىم٦م  اًمزيم٤مة شمٗمرىم٦م٤مًمتقيمٞمؾ ذم يم

 -ؿم٤مة اًمقًمٞمٛم٦مذسمح و واهلدي واًمٕم٘مٞم٘م٦م إوحٞم٦م ذسمحذم اًمتقيمٞمؾ و

َٚمؿو واًمتقيمٞمؾ ذم يمؾ قم٘مد-- يم٤مًمٌٞمع واًمنماء  ً  (0)واًمٜمٙم٤مح واًمرهـ واهل٦ٌم اًم

 -(2)واًمٓمالق

 واًمتقيمٞمؾ ذم يمؾ ومًخ-- يمٗمًخ اًمٌٞمع سم٤مإلىم٤مًم٦م، ورد اعمٌٞمع سم٤مًمٕمٞم٥م-

 -(3)اًمدقمقى ذم اعمح٤ميمؿ ُمـ دقمقى وضمقاب واًمتقيمٞمؾ ذم اخلّمقُم٤مت

 -(4)اؾمتٞمٗم٤مء اًمٕم٘مقسم٤مت واحلدودذم اًمتقيمٞمؾ و

 :٠ٚشزشؽ فٟ ط١غخ ػمذ اٌٛوبٌخ 

ؾ: ويمٚمتؽ ذم يمذا ،سيحٚمٗمظ سم اإلجي٤مب :يِمؽمط ًمٚمقيم٤مًم٦م- 0  ،ومٞم٘مقل اعمقيم 

ؾ:  ،٦مأو يمٜم٤مي سمع ، أو ُم٘م٤مُمل ومٞمف َؽ أو أىمٛمتُ  ،َؽ تُ ٌْ ٟمَ أو أَ ، إًمٞمؽ ومقو٧ُم ومٞم٘مقل اعمقيم 

 : ٕن اًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ يرضمع ومٞمف إمم إرادة ٓومٔمف-يمذا

                                                 

 --ُم٤م ًمق ىم٤مل: زوضمٜمل ُمـ ؿمئ٧م [سمخالف]، مل يّمح اًمتقيمٞمؾ --ًمق ويمٚمف أن يزوضمف اُمرأة ومل يٕمٞمٜمٝم٤م- 0

 (3.239ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  - )ًمروو٦موم٢مٟمف يّمح يمام سح سمف ذم ا

، أُم٤م ًمق ىم٤مل: ـ ًمٚمتٌٕمٞمضٕن ُمِ ٟم٤ًمئل ُمـ ؿمئ٧م-- صح ذم اًمٌٕمض ٓ ذم اجلٛمٞمع:  ُِمـًمق ىم٤مل: ـمٚمؼ - 2

 (2.263أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م - )-- ومٚمف أن يٓمٚمؼ يمؾ ُمـ ؿم٤مءت اًمٓمالقؿم٤مءتـمٚمؼ ُمـ ٟم٤ًمئل ُمـ 

: ومٞم٘مقل ًمف، "عمح٤مُملما"، ويًٛمقهنؿ سمـومقيمؾ همػمه قمٜمف ءيم٤من ًمرضمؾ ظمّمقُم٦م ًمرضمؾ قمغم ريم٠من - 3

 -قمٜمل ويمٚمتؽ ًمتٙمقن خم٤مصامً 

 -- ومال يّمح-اًمتقيمٞمؾ ذم اصم٤ٌمت اجلٜم٤مي٦م، أُم٤م اًم٘مّم٤مص وأرش اجلٜم٤مي٦م٤مًمتقيمٞمؾ ذم يم- 4



 

 

﴿ ٜٔٔ ﴾ 

 

 --ٗمٝمٛم٦ماعمظمرس إأو إؿم٤مرة  راؾمٚم٦ماعمأو  ٙمت٤مسم٦ماًم :وُمثٚمف

سمرو٤مه، إٓ ٕن اًمِمخص َمٜمقع ُمـ اًمتٍمف ذم ُمٚمؽ همػمه واؿمؽماط اًمّمٞمٖم٦م: 

 -وهق ٓ ُيّمؾ إٓ سمذًمؽ

 ومٞم٘مقلوًمق قمغم اًمؽماظمل،  سم٤مًمرو٤م وآُمتث٤مل عم٤م ومقض إًمٞمف ىمٌقًمفيّمح واًمقيمٞمؾ 

 : ىمٌٚم٧ُم، أو يٗمٕمؾ ُم٤م ويّمؾ سمف-اًمقيمٞمؾ

 ٘ اٌٛو١ً اٌٍفظ اٌذاي ػٍٝ اٌمجٛي؟ً ٠شزشؽ ِٓ 

  :(ٔ)ػمذ اٌٛوبٌخ ثغ١ش ُجؼً . إْ وبْٔ

ـ يم٢مسم٤مطم٦م اًمٓمٕم٤مم ـ ٕهن٤م إسم٤مطم٦م  :اًم٘مٌقلاًمٚمٗمظ اًمدال قمغم ُمـ اًمقيمٞمؾ ٓ يِمؽمط 

اعمنموط ذم دوام سمؾ  ،وٓ يِمؽمط يمذًمؽ اًمٗمقري٦م، ٓ شمٗمت٘مر إمم ىمٌقل ًمٗمٔمل

ه٤م يم٠من ىم٤مل: ٓ أىمٌؾ أو ٓ أومٕمؾ-- ، ومٚمق رد  ُمـ اًمقيمٞمؾاًمقيم٤مًم٦م قمدم رد   :اًمقيم٤مًم٦م

 سمٓمٚم٧م اًمقيم٤مًم٦م-

 نٕ :مل جيز، سمؾ ٓ سمد ُمـ إذن ضمديد --صمؿ ٟمدم، وأراد أن يٗمٕمؾ اًمقيم٤مًم٦م ومٚمق رد  

 -رشمٗمع سم٤مًمٗمًخي، سملم اًمٓمروملم ضم٤مئزقم٘مد اًمقيم٤مًم٦م  قم٘مد

وم٤مًمنمط أن ، يمٗمك --ًمفاعمقيمؾ دومٕمف وم، ؾمٞم٤مرشمؽسمٞمع ٚمٜمل ذم اًمقيمٞمؾ: ويم   وًمق ىم٤مل

 -قمغم اًمؽماظملوًمق اًمٗمٕمؾ  :ُمـ أظمرو ،اًمٚمٗمظُ  :ُمـ أطمدمه٤ميقضمد 

سم٠من ي٠مِت سمام  رد اًمقيم٤مًم٦مقمدم  :ُمـ أظمرو ،اًمٚمٗمظُ  :أن يقضمد ُمـ أطمدمه٤مأو 

 -ؾ ومٞمفويمّ 

                                                 

 (0.012اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ضمر، ي٘م٤مل: ضمٕمٚم٧ُم ًمف ضمٕماًل- )- واجُلٕمؾ: إَ  0
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طمّمؾ و ، "ويمٚمتؽ ذم سمٞمع يمت٤مب يمذا"يمـ:  ًمٗمُظ اًمتقيمٞمؾُمـ اعمقيمؾ ومٚمق طمّمؾ 

-- ٞمٌٞمٕمف ــ سم٠من أظمذ اًمٙمت٤مب ًم اًمقيم٤مًم٦م ٕمدم ردسمأو سم٤مًمٚمٗمظ  اًمتقيمٞمؾ ىمٌقل اًمقيمٞمؾُمـ 

  ،صح

 ،"ذم سمٞمع يمت٤مب يمذا ويمٚمٜمل" يمـ: اًمتقيمٞمؾٗمظ ًمُمـ اًمقيمٞمؾ  ويمذًمؽ ًمق طمّمؾ

-- صح ـ سم٠من أقمٓم٤مه اًمٙمت٤مبـ  ٤مًمٗمٕمؾسمأو  اًمتقيمٞمؾ سم٤مًمٚمٗمظ ىمٌقل ُمـ اعمقيمؾطمّمؾ و

 -أيْم٤مً 

 -اًمرد قمدمُ  وأ اًمًٙمقُت  اعمقيمؾ ٓ يٙمٗمل ُمـ: أٟمف واحل٤مصؾ

 -ومٞمٙمٗمل --اًمقيم٤مًم٦م رد قمدمُ  وأ ُمـ اًمقيمٞمؾ تاًمًٙمق [سمخالف]

ٛمـ سم٤مع ُم٤مل أسمٞمف يم ،صح --سم٤مًمقيم٤مًم٦م، صمؿ سم٤من ويمٞمالً  همػم قم٤مملًمق شمٍمف اًمقيمٞمؾ و

ٓ  سمام ذم ٟمٗمس إُمر ٕن اًمٕمؼمة ذم اًمٕم٘مقدف: ومتٌلم سمٕمد اًمتٍمف ومٞمف ُمقشم، ئمٜمف طمٞم٤مً 

 -سمام ذم فمـ اعمٙمٚمػ
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  .. ف١شزشؽ:(ٔ)ًاٌٛوبٌخ ثُجؼ فٟ ػمذ . إْ وبْٕ

ال ومرق سملم ]ومومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مٌقل ًمٗمٔم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم  ٓسمد :قمٜمد اًمرُمكم-- اًم٘مٌقل ًمٗمٔم٤مً - 0

 ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مٌقل ًمٗمٔم٤مً : قمٜمد اسمـ طمجرو، [يمقن اًمتقيمٞمؾ سمّمٞمٖم٦م إُمر وهمػمه

 دون صٞمٖم٦م إُمروًمؽ درهؿ[  ويمٚمتؽ ذم يمذا]يمـ: اًمٕم٘مد  سمّمٞمٖم٦ماإلجي٤مب  إن يم٤من

، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم 211ص ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ- )[سمع هذا وًمؽ درهؿ]يمـ: 

 سمتٍمف (3.462اخلٓمٞم٥م 

أن يٙمقن اجلُٕمؾ ُمٕمٚمقُم٤ًم، ومال يّمح ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم ُمـ إقمٓم٤مء اعمح٤مُملم )ب( 

 ٟم٦ًٌم ُمئقي٦م ُمـ ُم٤مل اًم٘مْمٞم٦م اًمتل يرسمحقهن٤م يم٠مشمٕم٤مب هلؿ-

 -إضم٤مرة ( وأن يٙمقن قمٛمؾ اًمقيمٞمؾ ُمْمٌقـم٤ًم: ًمتٙمقن اًمقيم٤مًم٦م طمٞمٜمئذٍ ج)

 وم٢من مل يٙمـ ُمْمٌقـم٤ًم-- ومٞمّمػم ضمٕم٤مًم٦م قمٜمد اًمٙمردي، 

د قمٛمر اًمٌٍمي طمٞم٨م ىم٤مل: وم٢من مل يٙمـ ُمْمٌقـم٤ًم وقمٛمؾ-- ومٔم٤مهر أٟمف سمخالف اًمًٞم

إضم٤مرة وم٤مؾمدة يٜمٌٖمل أن يًتحؼ أضمرة اعمثؾ: ٕٟمف قمٛمؾ ـم٤مُمٕم٤ًم، أي: طمٞم٨م مل يٙمـ 

، اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل 5.300)حتٗم٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  قم٤معم٤ًم سم٤مًمٗم٤ًمد-

3.334)- 

إذا قمٚمؼ اًمقيم٤مًم٦م يم٠من  أُم٤م --ٝم٤م سمنمط ذم إصحشمٕمٚمٞم٘م قمدم ويِمؽمط ذم اًمقيم٤مًم٦م:

 --- مل شمّمح(0)ًمتٌٞمع يمذا ؽإذا ضم٤مء رُمْم٤من وم٘مد ويمٚمت: ي٘مقل

                                                 

 -درهؿ ويمٚمتؽ سمٌٞمع هذه اًمًٚمٕم٦م، وًمؽسم٠من ي٘مقل: -  0
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 صح   --ـ وهق دظمقل رُمْم٤من ـ سمٕمد وضمقد اعمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف اًمقيمٞمؾ شمٍّمف وم٢مذا

 -اًمتٍّمف ذم اإلذن ًمقضمقد :ُمع وم٤ًمد اًمقيم٤مًم٦م ومفشمٍمُّ 

 --ضمٝم٤م ذم رُمْم٤منرِ ظْم ٠مَ ويمٚمتؽ ذم إظمراج ومٓمرِت ومَ : وًمق ىم٤مل ٔظمر ىمٌؾ رُمْم٤من

 ،اًمقيم٤مًم٦م، وإٟمام ىمٞمده٤م سمام ىمٞمده٤م سمف اًمِم٤مرع ٕٟمف ٟمجز ٧م اًمقيم٤مًم٦م قمٜمد اسمـ طمجر:صح

ُمـ اعمقيمؾ واًمقيمٞمؾ ٓ يٛمٚمؽ ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف  يمالً ظمالوم٤ًم ًمٚمرُمكم ومال شمّمح: ٕن 

 -طم٤مل اًمتقيمٞمؾ

اسمـ طمجر  يّمح قمٜمد -- ومالج ومٓمرِترِ ظْم ٠مَ إذا ضم٤مء رُمْم٤من ومَ أُم٤م إذا ىم٤مل: 

 -: ٕٟمف شمٕمٚمٞمؼ حمضواًمرُمكم

-- رُمْم٤من، وٓ شمٌٕمف طمتك جيلء ويمٚمتؽ ذم سمٞمع يمذا :ٟمحق --زظشفاٌرؼ١ٍك 

ٚمٞمس ًمف سمٞمٕمف ىمٌؾ ٕمغم هذا ومومومل يٕمٚمؼ اًمقيم٤مًم٦م، ٕٟمف إٟمام قمٚمؼ اًمتٍمف  ومٞمّمح:

 -رُمْم٤منلء ؿمٝمر جم

ويمٚمتؽ أو  ،رُمْم٤من ؿمٝمر إمم دم٤مرة ُم٤مزمويمٚمتؽ ذم  :ٟمحق-- ل١ذ اٌٛوبٌخٛر

اُمتٜمع قمغم اًمقيمٞمؾ  --ُم٣م اًمِمٝمرأو  رُمْم٤منؿمٝمر دظمؾ وم٢مذا  ،-- ومٞمّمحؿمٝمراً 

 -اًمتٍمف

 

                                                                                                                            

ويمٚمتؽ ذم يمذا وإذا "٦م( وقمٚم ؼ اًمتٍمف قمٚمٞمٝم٤م-- مل يي، يم٘مقًمف: ًم٦م ٟم٤مضمزة )طم٤مًم  - أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمقيم٤م 0

 سمتٍمف (2.750طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري -- ومٞمّمح- )"ضم٤مء رُمْم٤من ومٌٕمف



 

 

﴿ ٜٔ٘ ﴾ 

 

  اٌٛوبٌخ ٠زشرت ػٍٝ فغبدِب : 

تحؼ، (0)ؾضُمٕم اشمٗم٘م٤م قمغمإن اعمًٛمك ٕمؾ ؾم٘مقط اجلُ   -: ًمقضمقد اإلذنأضمرة اعمثؾ وًي

ًَ أْ ٌٗ جبص ..ثٕفغٗ ف١ٗ اٌزصشف ٌإلٔغبْ جبص ِب ٚوً)  ومٞمف همػمه، (٠ٛو

ًَ أٚ)   قمـ همػمه- (ف١ٗ( هق )٠زٛو

 ٌّٚٛو٠ِّشزشؽ فٟ ا:ً   

 همػمَ  ،قم٤مىمالً  ،سم٤مًمٖم٤مً  يٙمقنسم٠من  :يفويمؾ  اًمذي فًمٚمتٍمُّ  ُم٤ٌمذشمف أن شمّمح   

 -(2)قمٚمٞمف حمجقر

 ٠ٚغزثٕٝ ِٓ ٘زا اٌششؽ: 

 قمغم يتقىمػ َم٤م وٟمحقمه٤م واًمنماء اًمٌٞمع ي٤ٌمذ أن يّمّح  ٓ وم٢مٟمف إقمٛمك،

 شمقيمٞمٚمف يّمّح  مل ًمق ٕٟمف :ًمٚميورة ذًمؽ ذم همػمه يقيّمؾ أن يّمحًمٙمـ  اًمرؤي٦م،

 -ؿمديد قمٚمٞمف طمرج ذًمؽ ذم ًمٙم٤من --ومٞمٝم٤م

 

                                                 

 - =سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمٗمقذ اًمتٍمف يًتقي٤مناًمقيم٤مًم٦م اًمّمحٞمح٦م واًمٗم٤مؾمدة  وم٤مئدة:- 0

اًمٗم٤مؾمدة ودم٥م اجلٕم٤مًم٦م ذم عمًٛمك اجُلٕمؾ ا، ومٞمً٘مط ـ إن يم٤منـ ك سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمُجٕمؾ اعمًٛم   ويتٖم٤ميران= 

 -أضمرة اعمثؾ

اًمّمحٞمح٦م، وجيقز اإلىمدام قمغم اًمتٍمف سم٤مًمقيم٤مًم٦م اًمٗم٤مؾمدة يمام اجلٕم٤مًم٦م ذم اجُلٕمؾ اعمًٛمك ويًت٘مر 

 سمتٍمف (244ص  ’شمرؿمٞمح اعمًتٗمٞمديـاؾمتٔمٝمره اعمٖمٜمل، ظمالوم٤ًم ٓسمـ اًمرومٕم٦م- )

 -ُم٤ٌمذشمف يٛمٚمؽ ٓ ٕٟمف ُم٤مزم، شمٍّمف ذم قمٚمٞمف اعمحجقراًمًٗمٞمف  شمقيمٞمؾ يّمح الوم- 2



 

 

﴿ ٜٔٙ ﴾ 

 

 ًٚ٠شزشؽ فٟ اٌٛو١: 

ٕن يمؾ ُم٤م ضم٤مز أن ي٤ٌمذ  ،ًمٜمٗمًف ومٞمف اعم٠مذون ًمٚمتٍّمف فشمُم٤ٌمذ شمّمح   أن- 0

 واعمجٜمقن ًمٚمّمٌل اًمقيم٤مًم٦م شمّمّح  ومالومٞمف سمٜمٗمًف-- ضم٤مز أن يتقيمؾ ومٞمف قمـ همػمه، 

 -اًمتٍموم٤مت ُم٤ٌمذهتؿ صح٦م ًمٕمدم :واًمًٙمران قمٚمٞمف واعمٖمٛمك

 ٚ:ٟ٠غزثٕٝ فٟ اٌظج   

 ٕن :ٞمّمحُّ وم --زيم٤مة وشمٗمرىم٦م ُأوحٞم٦م وذسمح شمٓمقع طم٩م ذم زٞم  اعمٛم اًمّمٌل شمقيمٞمؾ

  ،ًمٜمٗمًف ُمٜمف شمّمحُّ  اًمتٍموم٤مت هذه

إيّم٤مل اهلدي٦م: ًمت٤ًمُمح و اإلذن سمدظمقل اًمدارذم:  شمقيمٞمؾ اًمّمٌل اعمٛمٞمز ويّمح

 -اًمًٚمػ ومٞمف

 -اعم٤مًمٞم٦م اًمتٍموم٤مت ذم ويمٞمالً  يٙمقن ٓ --واًمًٗمٞمف

 -اًمرؤي٦م قمغم ٤مٝمصحت شمتقىمػ ٤متومشمٍمُّ  ذم ويمٞمالً  يٙمقن ٓ --وإقمٛمك

 سمٌٞمع أطمديمام ٚم٧ُم ويم   :ٓصمٜملم يم٠من ي٘مقل ]سمخالف اعمٌٝمؿ[ :ٜم٤مً ُمٕمٞم   يٙمقن أن- 2

 -أن يٌٞمٕمٝم٤م أراد ُمـ يمؾ   داري سمٌٞمع ٚم٧ُم ويم   :ىم٤مل ًمق ويمذًمؽ يّمح، مل --داري

 فغخ ػمذ اٌٛوبٌخ 

ٍّ) وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ،اًمٓمروملم ُمـ (جبئض لمذ ..اٌٛوبٌخ( قم٘مد )ٚ)  ِّٕٙب ٌى

 -يمٙمؾ قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم (شبء ِزٝ فغخٙب

ًمٙمـ إن ًمزم قمغم اٟمٕمزاًمف وٞم٤مع ُم٤مل  ٚمٚمقيمٞمؾ أن يٕمزل ٟمٗمًف ُمتك ؿم٤مء،وم 

 -، وٓ يٜمٕمزلاعمقيمؾ-- ومٚمٞمس ًمف قمزل ٟمٗمًف



 

 

﴿ ٜٔٚ ﴾ 

 

ٕمٚمؿ اًمقيمٞمؾ أن أن يٚمٛمقيمؾ أن يٕمزل اًمقيمٞمؾ ُمتك ؿم٤مء، وٓ يِمؽمط ًميمذًمؽ و

 اعمقيمؾ قمزًمف-

 .سم٤مـمؾ ٕمزل-- ومتٍمومفف اًمقيمٞمؾ سمٕمد أن قمزًمف اعمقيمؾ وىمٌؾ قمٚمٛمف سم٤مًمٚمق شمٍم  وم

صمؿ سم٤من يمقٟمف ويمٞماًل-- صح: ٕن اًمٕمؼمة  ىمٌؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقيم٤مًم٦مف اًمقيمٞمؾ ًمق شمٍم  و

 ذم اًمٕم٘مقد سمام ذم ٟمٗمس إُمر ٓ سمام ذم فمـ اعمٙمٚمػ-

 :(ـث٦م )اًمقيم٤مًم (ٚرٕفغخ) 

ؾ خيرج قمـ : ٕن اعمقيم  قمٚمؿ أظمر سمٛمقشمف أم ٓ ؾمقاءً  (بأدذّ٘ ِٛد) -0

  -يمام أن اًمقيمٞمؾ يٗم٘مد سم٤معمقت أهٚمٞم٦م اًمتٍمف ،تاعمقأهٚمٞم٦م اإلذن سم٤مًمتٍمف سم٥ًٌم 

 :ـسم اًمقيم٤مًم٦م شمٜمٗمًخويمذًمؽ 

 -(0)نٜمقاجل -2

 -(2)ءهماماإل -3

                                                 

 ( 3.009اًمقؾمٞمط - )سم٤مجلٜمقن : أٟمف يٜمٕمزل سم٤مجلٜمقن وإن ىمؾ، وىمٞمؾ: ٓ يٜمٕمزلاإلُم٤مم اًمٖمزازم- ىم٤مل 0

 قمٜمد اسمـ طمجر-، ومال اٟمٕمزال سمف ىمدر ُم٤م ٓ يً٘مط اًمّمالةوهق  اخلٗمٞمػ: - واؾمتثٜمل اإلهمامء2

ذم  ٤ٌمدي، وهق ٟم٘مؾ اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم(5.341طمقار اًمنمواين )يمام ذم اًمرُمكم  يمذًمؽ واقمتٛمده

سم٠من ىمْمٞم٦م يمالم اًمرُمكم أٟمف  طم٤مؿمٞمتف، ًمٙمـ ىم٤مل قمكم اًمِمؼماُمٚمز ذم قمـ اًمرُمكم قمغم اعمٜمٝم٩م طم٤مؿمٞمتف

-- وواومؼ قمغم ذًمؽ اًم٘مٚمٞمقيب سم٠مٟمف يٌٓمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٘مقًمف: ومٞمٜمٕمزل ُمٓمٚم٘م٤مً  ٓ ومرق سملم ـمقل اإلهمامء وىمٍمه

 - اهـوإن ىمٍم زُمٜمف

، ورضمحف اًمٖمزازم اًمًٌٙمل شمٌٕم٤ًم إلُم٤مم احلرُملم : واظمت٤مرهسم٤مإلهمامء ُمٓمٚم٘م٤مً  وُم٘م٤مسمؾ إصح: ٓ يٜمٕمزل

  ( سمتٍمف-3.258ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، 3.009اًمقؾمٞمط - )وقمؼم قمٜمف سم٠مٟمف إصح



 

 

﴿ ٜٔٛ ﴾ 

 

 -اعم٤مًمٞم٦م اًمتٍموم٤مت ذم ويمٞمالً  يٙمقن ٓ --٤مًمًٗمٞمفوم، اًمًٗمف -4

 -ُمتك ؿم٤مء ومٞمحؼ ٕي واطمد ُمٜمٝمام ومًخ اًمٕم٘مد، خاًمٗمً -5

 ٢خشرٛو١ً اٌٛو١ً خ ِغأٌ

-- (ؾ قمٜمل ُمـ ؿمئ٧مويم  )ي٘مقل:  سم٠من آظمرقمٜمف ًمق أذن اعمقيمُؾ اًمقيمٞمَؾ أن يقيمؾ 

وٓ ، اًمقيمٞمٚملم أظمر وٓ يٕمزل أطمد، ، ومٝمام ويمٞمالنيم٤من ويمٞماًل ًمٚمٛمقيمؾ ُم٤ٌمذة

 -يٜمٕمزل سم٤مٟمٕمزاًمف

اجلديد ويمٞماًل يم٤من اًمقيمٞمؾ -- ومقيمؾ (ؾ قمـ ٟمٗمًؽويم  )ًمف: اعمقيمؾ إن ىم٤مل و

و ؾ ًمف أسمٕمزل اعمقيم   --اجلديديٜمٕمزل اًمقيمٞمؾ و، سم٢مذن اعمقيمؾ قمٛمالً  ٕولٚمقيمٞمؾ اًم

وٕٟمف ومرع ومرقمف  ،سمٛمقشمف وضمٜمقٟمف اجلديديٜمٕمزل اًمقيمٞمؾ يمام إول[، اًمقيمٞمؾ ]عمقيمٚمف 

 -ومٞمٙمقن ومرقمف

عمقيمٚمف، ( ٠مجعٗ بّف١)يد أُم٤مٟم٦م  أن يد اًمقيمٞمؾ :أي (أ١ِٓ ..ٚاٌٛو١ً)

 ُمـ ُم٤مل ُمقيمٚمف- (ٚف١ّب ٠صشفٗ)

 إذا شمٚمػف ومٞم َؾ اعمقيم  اًمٌمء  (٠عّٓ الأٟمف ) :يمقن يد اًمقيمٞمؾ يد أُم٤مٟم٦مُمٕمٜمك ( ٚ)

ـ أي  وٛمـ --ذم أن ُمـ ومرط ُمٜمٝمؿ يم٤ًمئر إُمٜم٤مء (2)أو اًمتٕمدي ((0)ػثبٌزفش٠ ئال)

                                                 

  -يمام ذم اعمّم٤ٌمح ٓمٚمؼ قمغم اًمت٘مّمػم وشمْمٞمٞمع اًمٌمءي: اًمتٗمريط- 0

أو يْمع إُم٤مٟم٦م ذم  ٟمًٞم٤مٟم٤ًم، أن يًتٕمٛمؾ اًمٕملم يم٠من يريم٥م اًمداسم٦م أو يٚمٌس اًمثقب :اًمتٗمريط صقر ُمـو

وم٤مًمٜم٤مد ُمٗمرط ٓ  ،أن يْمٞمع اعم٤مل ُمٜمف وٓ يٕمرف يمٞمػ و٤مع أو ووٕمف سمٛمحؾ صمؿ ٟمًٞمفو، همػم طمرز

  (3.038، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م 384ص ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر) -ُمتٕمد  

 - هق اًمٔمٚمؿ وجم٤موزة احلد: اًمتٕمدي- 2



 

 

﴿ ٜٜٔ ﴾ 

 

وٓ ، وٛمٜمف --سمٕمد ذًمؽ وًمق سمٖمػم شمٗمريطُمٜمف ٚمق شمٚمػ ص٤مر ُمت٤ًًٌٌم ذم اًمْمامن ـ، وم

  ال يرشمٗمع اإلذن سم٤مًمتٕمدي-وم، ذم اًمتٍمف ٕن اًمقيم٤مًم٦م إذنٌ  :سم٤مًمتٕمدياًمقيمٞمؾ يٜمٕمزل 

ُٚوًِّ ف١ٗ ٠ذ أِبٔخ اٌٛو١ً ٠ذِٓ وْٛ  ٠ٚغزفبد ق ذمف أٟم :ف١ّب    :يّمد 

 -(0)ػدقمقى اًمتٚم (أ)

 -(2)ؾاًمرد قمغم اعمقيم  دقمقى و (ب)

 لٛاػذ:

ْ ٜمفُ ُمِ  يطٍ ٗمرِ شمَ  ػمِ ٖمَ سمِ  هُ ٜمدَ قمِ  لمُ ٧م اًمٕمَ ٗمَ ٚمِ شمَ  لمٍ ُمِ أَ  ؾُّ يمُ  -0  -ـْ ْمٛمَ يَ  -- مَل

د  قَمغَم اًمَقيمِٞمُؾ ًَمْق اد قَمك  -2 ق ؾيم  قَ اعمُ اًمر   -٦مٍ ٤مٟمَ ُمَ أَ  دُ يَ  هُ دَ يَ  ن  : َٕ سمِٞمَِٛمٞمٜمِفِ اًمَقيمِٞمُؾ -- ُصد 

د  قَمغَم َرؾُمقِل اعمَ اًمَقيمِٞمُؾ ًَمْق اد قَمك  -3 ؾِ قَ اًمر  ؾُمقُل  ،يم  ؾُمقُل  --َوَأْٟمَٙمَر اًمر  َق اًمر   ُصد 

ُف مَلْ َي٠ْممَتِٜمْفُ : سمِٞمَِٛمٞمٜمِفِ  َٟم 
ؿْمَٝم٤مُد قَمَٚمْٞمفِ  ،ِٕ ـْ صَمؿ  ًَمِزَُمُف اإْلِ  تَ ًْ ٞمَ ًمِ  َوُِم

 ؼ-قصمِ

ْ  --٦مٍ ٤مٟمَ ُمَ ٠مَ سمِ  ٥َم قًمِ ـمُ  ـْ ُمَ  ؾُّ يمُ  -4  هَ د  رَ  ػمُ ظِم ٠مْ شمَ  فُ ًمَ  زْ جَيُ  مَل
سمٕمذر ـ  ه٤مأظمر رد  ٢من وم، ذرٍ ٕمُ سمِ  ٓ  ٤م إِ

مل يٚمزُمف اًم٘مٓمع، وم٢من شمٚمٗم٧م ذم  ـ-- ُمِمتٖماًل سم٠ميمؾ أو ـمٝم٤مرة أو مّح٤ممسم٠من يم٤من 

 -وٛمـ --سمٖمػم قمذررده٤م إن أظمر ـ، ومل يْمٛم --هذه احل٤مل

                                                                                                                            

 -ٚمٌس اًمثقب شمٕمدي٤مً يريم٥م اًمداسم٦م أو يأن  :ِٚٓ طٛس اٌزؼذٞ

ذا ادقمك اًمقيمٞمؾ أن ُم٤مل اعمقيمؾ شمٚمػ ذم يده دون شمٗمريط ]يم٠من هىم٧م ُمـ إ طٛسح دػٜٛ اٌزٍف:- 0

ؾ سمدقمقاه وىم٤مل: مل يتٚمػ رء ذم يدك وأٟمٙمرطمرز ُمثٚمف[  ق اًمقيمٞمؾ سمدقمقاه ُمع يٛمٞمٜمف:  --اعمقيم  ومٞمّمد 

 ٕٟمف أُملم، وإصؾ: قمدم شمْمٛمٞمٜمف-

ٚمف اعمقيم   اًمًٞم٤مرةإذا ادقمك اًمقيمٞمؾ أٟمف رد   طٛسح دػٜٛ اٌشد:- 2 ؾ اًمتل ويم  ُؾ سمٌٞمٕمٝم٤م إًمٞمف، وأٟمٙمر اعمقيم 

 ومٞمّمدق اًمقيمٞمؾ سمدقمقاه ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمف أُملم، وإصؾ: قمدم شمْمٛمٞمٜمف- --ذًمؽ



 

 

﴿ ٕٓٓ ﴾ 

 

سم٠من مل ـ  ٓمٚم٘م٦مإذا يم٤مٟم٧م اًمقيم٤مًم٦م ُم (٠ٚشزشٞ ٠ج١ك أْؾ )ًمٚمقيمٞم (٠جٛص ٚال)

 (:ششائػ ثثالثخ ئال) ـ وٓ سمٜم٘مد اًمٌٚمدشمٙمـ ُم٘مٞمدة سمثٛمـ وٓ سمحٚمقل 

ُمـ صمٛمـ ٠مىمؾ سم ومال يٌٞمع ،ُمـ صمٛمـ اعمثؾ أو أيمثر (اٌّثً ثثّٓ ٠ج١ك أْ. ٔ) 

  -هذا ذم اًمٌٞمع-- ام ٓ ُيتٛمؾ هم٤مًم٤ٌمً اعمثؾ سم

ومال  ،ُمـ صمٛمـ اعمثؾ سمثٛمـ اعمثؾ أو أىمؾاًمقيمٞمؾ أن يِمؽمي ٞمِمؽمط وم ذم اًمنماء:أُم٤م 

 ، ويرضمع ذًمؽ إمم اًمٕمرف- (0)٤مً ام ٓ ُيتٛمؾ هم٤مًمٌُمـ صمٛمـ اعمثؾ سم٠ميمثر سميٌٞمع 

درهؿ: ٕٟمف ُم٠مُمقر  أُم٤م ًمق وضمد اًمقيمٞمُؾ راهم٤ًٌم سمزي٤مدة-- اُمتٜمع قمٚمٞمف سمٞمٕمف سمامئ٦م

 : -- ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾوهٜم٤مك راهم٥م سم٠مزيددرهؿ وم٢مذا سم٤مع سمامئ٦م  سم٤مٓطمتٞم٤مط واًمٖمٌٓم٦م،

                                                 

ـٍ وم٤مطمش، و٠مىمؾ سم- أي: أن ٓ يٌٞمع سم0 ـٍ وم٤مطمش-٠ميمثر سمٓ يِمؽمي سمأن ٖمٌ  ٖمٌ

هم٤مًم٤ًٌم ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م يمدرمهلم ذم قمنمة ٕن اًمٜمٗمقس ]ٓ يٖمتٗمر[ هق ُم٤م ٓ ُيتٛمؾ  واًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش:

 ف سمخالف اًمٞمًػم يمدرهؿ ومٞمٝم٤م- شمِمح سم

يٕمتؼم ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م قمرف  اًمٖمٌـ اًمٞمًػمخيتٚمػ سم٤مظمتالف إُمقال، ًمذا وم٤مٕوضمف أن  واًمٖمٌـ اًمٞمًػم

 ( سمتٍمف-2.759، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 5.306حتٗم٦م اعمحت٤مج )أهٚمٝم٤م اعمٓمرد قمٜمدهؿ اعم٤ًمحم٦م سمف- 

 اٌٛوبٌخربثك: 

 ائػ:  ٚال ٠جٛص أْ ٠ج١ك ٠ٚشزشٞ ئال ثثالثخ شش

 . أْ ٠ج١ك ثثّٓ اٌّثً.  ٔ

 . ٚأْ ٠ىْٛ ٔمذًا.  ٕ

 .  ثٕمذ اٌجٍذ.ٖ

 ٚال ٠مش لٍٝ ِٛوٍٗ.   ،ٚال ٠جٛص أْ ٠ج١ك ِٓ ٔفغٗ
 



 

 

﴿ ٕٓٔ ﴾ 

 

  ،يّمح اًمٌٞمع مل --(0)سمٖمٌـ وم٤مطمشوم٢من يم٤من 

 .(2)ومٞمّمح --سمال همٌـ وم٤مطمش يم٤من أو

مل  --(3)صمٛمـ اعمثؾ سمٖمٌـ وم٤مطمش سم٠مىمؾ ُمـسم٤مع ًمٙمٜمف  سم٠مزيد وإن مل يقضمد راهم٥م

 -(4)ومٞمّمح --سمال همٌـ وم٤مطمش يم٤من أو، يّمح

ٓ ُم٤مًمف أو يمًٌف طمراموهذا فم٤مهر إذا مل يٙمـ اًمراهم٥م َم٤مـمالً ىم٤مل إذرقمل: : وم٤َمئَِدةٌ   -، و

يم٤من سم٠ميمثر ُمـ وًمق  آضمالً يٌٞمع اًمقيمٞمؾ ومال  ،طم٤مًٓ  :أي (ٔمذًا ٠ىْٛ ٚأْ. ٕ)

 ؾ- إٓ سم٢مذن اعمقيم   ،اعمثؾصمٛمـ 

 يتٕم٤مُمؾ سمف أهٚمٝم٤م هم٤مًم٤ٌمً  اًمذي "ٟم٘مد اًمٌٚمد"ـواعمراد سم (اٌجٍذ ثٕمذن )أن يٙمق .ٖ

 -وًمق يم٤من همػمه أٟمٗمع ًمٚمٛمقيمؾ ،يم٤من أو قمرو٤مً  ٟم٘مداً 

 -ُمٜمٝماماؾمتٕمامًٓ ًمق يم٤من ذم اًمٌٚمد ٟم٘مدان-- سم٤مع سم٤مٕهمٚم٥م أُم٤م 

سم٤مع سم٤مٕٟمٗمع ًمٚمٛمقيمؾ، وم٢من اؾمتقي٤م ذم اًمٜمٗمع-- ختػم  وم٢من اؾمتقي٤م-- 
(5) - 

                                                 

 -درهؿ 011درمه٤ًم وهٜم٤مك راهم٥م هل٤م سمـ 71يم٠من سم٤مع سمـ-  0

 -درهؿ 011درمه٤ًم وهٜم٤مك راهم٥م هل٤م سمـ 97سم٤مع سمـيم٠من -  2

 درمه٤ًم- 71درهؿ وم٤ٌمقمٝم٤م سمـ 011يم٠من يم٤من صمٛمـ اعمثؾ -  3

 درمه٤ًم- 97درهؿ وم٤ٌمقمٝم٤م سمـ 011يم٠من يم٤من صمٛمـ اعمثؾ -  4

ٞمٕمف سم٤مًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش، وٓ يّمح سم إذن سم٤مًمٌٞمعؿمئ٧م--  (يمؿـ)ًمق ىم٤مل اعمقيمؾ ًمٚمقيمٞمؾ: سمِْع سم شَمٜمٌِْٞمٌف:- 5

 ٟم٘مد اًمٌٚمد- ٤مًمٜمًٞمئ٦م وٓ سمٖمػم سم

سم٤مًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش وٓ  سمٞمٕمف سم٤مًمٜمًٞمئ٦م، وٓ يّمح إذن سم٤مًمٌٞمعؿمئ٧م--  (يمٞمػ)أو ىم٤مل اعمقيمؾ ًمٚمقيمٞمؾ: سمْع 

 سمٖمػم ٟم٘مد اًمٌٚمد- 



 

 

﴿ ٕٕٓ ﴾ 

 

 ٌٛ ثبق اٌٛو١ً ِك اخزالي اٌششٚغِغأٌخ 

وٓ يٌٞمع سمٖمػم  ،وٓ يٌٞمع ٟمًٞمئ٦م ،راهم٥م سم٠مزيد ؿ  ٓ يٌٞمع سمثٛمـ ُمثؾ وصمَ إصؾ أن 

هذه  ىطمدإ سمخالف سم٤مع اًمقيمٞمُؾ اعمٌٞمعَ  نوم٢م، سمٖمٌـ وم٤مطمشيٌٞمَع وٓ  ،ٟم٘مد اًمٌٚمد

 ،يّمح سمٞمٕمف مل --اًمنموط اًمثالصم٦م

  :َهٌِٝ َرٍََػ ُترََّشَز٠ََٚ

 شمٍمومف ذم شمٕمّدى ٕٟمف :ًمف و٤مُمٜم٤مً  يم٤من --ًمٚمٛمِمؽمي اعمٌٞمعَ  اًمقيمٞمُؾ  ؾمٚمؿ إذاأٟمف 

 سمٌٞمع وم٤مؾمد،

سم٤مًمقيم٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  صم٤مٟمٞم٤مً  ، وًمف سمٞمٕمفاؾمؽمداده إن يم٤من اعمٌٞمع ُمقضمقداً  اًمقيمٞمؾ ويٚمزم

  ،شمقومر ذوـمٝم٤مُمع 

ُمـ ؿم٤مء ُمـ ىمٞمٛم٦م اعمٌٞمع يقم اًمتًٚمٞمؿ  قيمُؾ م اعمهمر   وم٢من مل يٙمـ اعمٌٞمع ُمقضمقدًا--

  ،اًمقيمٞمؾ واعمِمؽمي

 ويٕمقد ـ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًم٘مٞمٛم٦م يٖمرم اًمذي هق :أيـ  اعمِمؽمي قمغم اًمْمامن ويًت٘مر

 -إًمٞمف دومٕمف ىمد يم٤من إن سم٤مًمثٛمـ اًمقيمٞمؾ قمغم

 

                                                                                                                            

٤مًمٖمٌـ ٞمٕمف سمسم٤مًمٕمروض، وٓ يّمح سم إذن سم٤مًمٌٞمعؿمئ٧م أو سمام شمٞمن--  (ُم٤مـ)أو ىم٤مل اعمقيمؾ ًمٚمقيمٞمؾ: سمِْع سم

  تحٗم٦م ـ صحتف سم٤مًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش[]وصٜمٞمع اسمـ طمجر ـ ذم اًم   اًمٗم٤مطمش وٓ سم٤مًمٜمًٞمئ٦م-

ٞمعقَمز  وه٤من--  (ُم٤مـ)أو ىم٤مل اعمقيمؾ ًمٚمقيمٞمؾ: سمْع سم ٓ يّمح  إذن سم٤مًٌم ـ اًمٗم٤مطمش وسم٤مًمٕمروض، و  سم٤مًمٜمًٞمئ٦م-سمٞمٕمف سم٤مًمٖمٌ

وذًمؽ ٕن )يمؿ( ًمٚمٕمدد، ومِمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، و)يمٞمػ( ًمٚمح٤مل، ومِمٛمؾ احل٤مل واعم١مضمؾ، و)ُم٤م( 

 سمتٍمف (2.262، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 2.314ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -ًمٚمجٜمس، ومِمٛمؾ اًمٜم٘مد واًمٕمرض



 

 

﴿ ٕٖٓ ﴾ 

 

 ٍٛوبٌخ ٌزم١١ذ ِغأٌخ اٌ

 ومٞمٝم٤م-د سمف -- ومٞمت ٌع ُم٤م ىُمٞم  ُم٘مٞمدة سم٤مًمٌٞمع اًمقيم٤مًم٦مإن يم٤مٟم٧م 

 ..ذٖ ثشخضفإْ ل١ّ

ُمـ اًمٌٞمع ًمٗمالن  ُمراده أن قمغم ٘مريٜم٦ماًم دًّم٧م وم٢من --ًمٗمالن هذا سمِعْ : ىم٤مل يم٠من

 ذًمؽ ًمٖمػم سمٞمٕمف ضم٤مز --ذًمؽ إٓ اًمتٕمٞملم ذم ًمف همرض ٓ وأٟمف اًمرسمح،اعمٕملم هق 

 -- قمٜمد اخلٓمٞم٥م، ظمالوم٤ًم ٓسمـ طمجر واًمرُمكم-قمّٞمٜمف اًمذي اًمِمخص

ٕن ختّمٞمّمف : فًم اًمٌٞمع قمٚمٞمف شمٕملّم  --اًمرسمحُمـ اًمٌٞمع ًمٗمالن  ُمرادهمل يٙمـ  أُم٤م إن

 -، يم٠من يٙمقن ُم٤مًمف أسمٕمد قمـ اًمِمٌٝم٦مُم٘مّمقدىمد يٙمقن ًمٖمرض 

  ..ثضِٓ ل١ّذٖ ٚإْ

ُمراقم٤مة : هسمٕمد وٓ ىمٌٚمف فيٌٞمٕم أن جيز ومل ،هذا شمٕملّم  --اجلٛمٕم٦م يقم سمِْٕمف: ىم٤مل يم٠من

 -ًمتخّمٞمص اعمقيمؾ

  ..ثّىبْ ل١ّذٖ ٚإْ

  :ُيٜمٔمر ،"قمٙم٤مظ ؾمقق ذم سمع"٘مقًمف يم

 ومٞمف اًمٜم٘مد أو أيمثر، ومٞمف اًمثٛمـ يٙمقن يم٠من صحٞمح، همرض ٕمٞملماًمت ذم ًمف يم٤من وم٢من

 -قمٚمٞمف همروف شمٗمقي٧م جيقز ٓ ٕٟمف :همػمه ذم اًمٌٞمع جيز مل --أضمقد

 --واطمداً  همػمه وذم ومٞمف اًمثٛمـ يٙمقن يم٠من صحٞمح، همرض اًمتٕمٞملم ذم يٙمـ مل وإن

 سمِعْ  ": ٠من ي٘مقليم إٓ إن هن٤مه قمـ اًمٌٞمع ذم همػمه (0)ههمػم وذم ومٞمف اًمٌٞمع ًمف أن وم٤مًمراضمح

 -ومٞمتٕملم اًمٌٞمع ومٞمف --"وٓ شمٌع ذم همػمه قمٙم٤مظ ؾمقق ذم

                                                 

 - ٕن ُم٘مّمقده يتح٘مؼ ذم أّي ُمٙم٤من، ومٙم٤من اإلذن سم٤مًمٌٞمع سمٛمٙم٤من إذٟم٤ًم سم٤مًمٌٞمع ذم همػمه-0



 

 

﴿ ٕٓٗ ﴾ 

 

  ..ثثّٓ ذٖل١َّ ٚإْ

 :ُمٜمٝم٤م سم٠ميمثر يٌٞمع أن وًمف، ُمٜمٝم٤م سم٠مىمؾ   يٌٞمع أن ًمف ومٚمٞمس ،"سمامئ٦م سمِعْ ": ًمف ىم٤مل يم٠من

  -اًمٜم٘مص قمدم :هق قُمروم٤مً  ذًمؽ ُمـ اعمٗمٝمقم ٕن

 سمِعْ " :ًمف ىم٤مل نيم٠م سمف، ىمٞمده قماّم  سمزي٤مدة اًمٌٞمع ُمـ سم٤معمٜمع ًمفاًمقيمٞمؾ  سح أُم٤م ًمق

 -ةسمزي٤مد سمٞمٕمف يّمّح  مل --"ذًمؽ ُمـ سم٠ميمثر شَمٌعْ  وٓ سمامئ٦م،

  ثٕمذ.. ذٖل١َّ ٚإْ

 سم٤مًمدراهؿ- يٌٞمع أن ًمف ومٚمٞمس ،"سم٤مًمدٟم٤مٟمػم سمِعْ ": ًمف ىم٤مل يم٠من

: ٓحت٤مد (0)فيّمح أن يٌٞمع ًمٜمٗمًٓ  :أي (ٔفغٗ ِٓ ٠ج١ك أْ ٠جٛص ٚال)

ٕسمٞمف وإن قمال، وٓسمٜمف  ، ويّمح أن يٌٞمعٕٟمف ُمتٝمؿ ذم ذًمؽو ،اإلجي٤مب واًم٘مٌقل

 ؾ-اًم٤ٌمًمغ وإن ؾمٗمُ 

 اعمجٜمقن أو اًمًٗمٞمف-  ًمقًمده وٓ ،فًم اًمّمٖمػم-- ومال جيقز أن يٌٞمع ًمقًمدهأُم٤م 

اٌزٛو١ً فٟ "ُم٤م يًٛمك سمـ: ( ذم اخلّمقُم٦م، وهذا ِٛوٍٗ لٍٝ ٠مش ٚال)

 -"اإللشاس

 0111)ـسم ٌٙمرًمقمٜمل ويمٚمتؽ ًمت٘مر  :(قمٛمروؾ )ًمٚمقيمٞم (زيدؾ )اعمقيم ىم٤ملٚمق وم

-- ًمٌٙمر (درهؿ 0111)ـسم: أىمررت قمـ ُمقيمكم ًمٚم٘م٤ميض اًمقيمٞمؾ وم٘م٤مل ،قمكم   (درهؿ

                                                 

ؾ( وىمدر ًمف اًمثٛمـ وهن٤مه قمـ اًمزي٤مدة 0 حتٗم٦م اعمحت٤مج ظمالوم٤ًم ٓسمـ اًمرومٕم٦م- ) ،- وإن أذن ًمف )أي اعمقيم 

5.308)  
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٘مٌؾ اًمتقيمٞمؾ، يٓ واإلىمرار ،قمـ طمؼإظم٤ٌمر : ٕن اإلىمرار ومال شمّمح اًمقيم٤مًم٦م

 -(0)ةيم٤مًمِمٝم٤مد

، سمذًمؽ اإلىمرار ًمٌٙمرقمٚمٞمف ( درهؿ 0111)ـسمِ٘مرًا ُمُ  (زيد) ُؾ ًمٙمـ يٙمقن اعمقيم  

هذا رأي اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م، -- وٞمث٧ٌم اإلىمرار قمٚمٞمف: إلؿمٕم٤مره سمثٌقت احلؼ قمٚمٞمفوم

 -ظمالوم٤ًم ٓسمـ طمجر وم٘م٤مل سم٠مٟمف ٓيٙمقن ُم٘مرًا سمذًمؽ

 اٌزٛو١ً فٟ اإلثشاء: 

 -سم٢مذن اعمقيمؾ أن يقيمؾ ذم آسمراء ُمـ اًمديقنيّمح 

سمنمط ، "قمـ مجٞمع اًمديـ ومالٟم٤مً  يءويمٚمتؽ ذم أن شمؼم"ُمث٤مًمف: أن ي٘مقل اعمقيمؾ: 

 أن يٕمٚمؿ اعمقيمؾ ىمدر اًمديـ-

قمام ؿمئ٧م ُمـ  ومالٟم٤مً  يءويمٚمتؽ ذم أن شمؼم": ُمث٤مل آظمر: أن ي٘مقل اعمقيمؾ

سمٕمد إسمرائف قمام قمداه، وًمزم ُمٜمف اهمتٗم٤مر ضمٝمؾ  ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً  أن يٌ٘مل اًمقيمٞمؾ ومٕمغم-- "ديٜمل

 -يـ ُمٕمٚمقُم٤مً اعمقيمؾ سم٘مدر اعمؼمأ إذا يم٤من مجٞمع اًمد  

ٟمٗمًؽ-- صح، وجي٥م ومقري٦م اإلسمراء قمٜمد اًمرُمكم، ظمالوم٤ًم  ىم٤مل: ويمٚمتؽ ًمتؼمأوًمق 

  اإلسمراء-ٓسمـ طمجر ومٞمجقز شم٠مظمػم

 اٌزٛو١ً فٟ اٌظٍخ: 

 سم٢مذن اعمقيمؾ- قمـ اًمديـ أن يّم٤مًمح يّمح

*** 

                                                 

ؾ زيٌد قمٛمرًا سم٠من يِمٝمد قمٜمف قمٜمد ا0  ًم٘م٤ميض سمام رآه أو ؾمٛمٕمف-- يم٠من يقيم 



 

 

﴿ ٕٓٙ ﴾ 

 

 اإلصم٤ٌمت-ًُمَٖم٦ًم:  (اإللشاس)

قَم٤ًم:  إظم٤ٌمر ؿمخص سمحؼ  قمٚمٞمف- َذْ

﮷  شمٕم٤ممم: ﴿ ل اهللقىم إَْصُؾ ومِٞمِف: ﮶   ﮵   ﮴  ﮳   ﮲    ﴾ۓ  ۓ 

 [-80]آل قمٛمران:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [٤035مء: اًمٜمً] ﴾ڀ

ـْ َأيِب وُمـ اًمًٜم٦م:  ـِ ظَم٤مًمٍِد اجْلَُٝمٜمِ  قَم َأن  َرضُمَٚملْمِ اظْمَتَّماَم  c ل  ُهَرْيَرَة َوَزْيِد سْم

٤م: َي٤م َرؾُمقَل  اهللإمَِم َرؾُمقِل  ---  ، إِن  اسْمٜمِل َزَٟمك سم٤ِمُْمَرَأِة َهَذا،اهلل^، وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدمُهَ

 اإللــشاس

 . ٚدك ا٢دِٟ.  ٕ اهلل رمبٌٝ. . دكٔٚاٌّمش ثٗ ظشثبْ: 

 فذك اهلل رمبٌٝ.. ٠صخ اٌشجٛق ف١ٗ لٓ اإللشاس ثٗ.  

 اإللشاس ثٗ.   ٚدك ا٢دِٟ.. ال ٠صخ اٌشجٛق ف١ٗ لٓ

 ٚرفزمش صذخ اإللشاس ئٌٝ ثالثخ ششائػ:  

 . ٚاالخز١بس.ٖ. ٚاٌممً.             ٕ              . اٌجٍٛن.ٔ

 ٚئْ وبْ ثّبٍي.. الُزجش ف١ٗ ششغ ساثك ٚ٘ٛ اٌششذ.  

 ئ١ٌٗ فٟ ث١بٔٗ. ٚئرا ألش ثّجٙٛي.. ُسجك

 ٠ٚصخ االعزثٕبء فٟ اإللشاس ئرا ٚصٍٗ ثٗ.

 .عٛاء ٌّشض..ٚ٘ٛ فٟ دبي اٌصذخ ٚا



 

 

﴿ ٕٓٚ ﴾ 

 

ـْ َأؾْمَٚمَؿ ـ  َرضُمٌؾ ـ  (0)سُاهْمُد َي٤م ُأَٟمٞمْ : »^اهلل  قُل ؾُم رَ  ٤مَل ٘مَ ومَ  ،احلَِدي٨ُم سمُِٓمقًمِفِ   اُْمَرأَةِ إمِمُِم

وَم٧ْم   ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش وَم٤مْرمُجَْٝم٤م --َهَذا، وَم٢مِْن اقْمؽَمَ

 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌإللشاس

أن ي٘مقل زيد: قمٜمدي ًمٕمٛمرو هذا 

 اًمثقب-

 0111أن ي٘مقل زيد: قمكم  ًمٕمٛمرو 

 درهؿ-

 : زيد- ِ٘مرُم

 : قمٛمرو- ًمف روُم٘مَ 

 درهؿ-  0111ثقب ـ : اًمر سمفوُم٘مَ 

 : ٟمٗمس اعمث٤مًملم اًم٤ًمسم٘ملم-صٞمٖم٦مو

اًمذي زم  (درهؿ 0111)ًمق ىم٤مل زيد: اىمِض يٕمتؼم ُمـ اإلىمرار ُم٤م ويمذًمؽ 

 قمٚمٞمؽ- وم٘م٤مل قمٛمرو: ٟمٕمؿ- 

 :(ظشثبْف )سم٤محلؼ اًمذي قمٚمٞم (2)فإىمرار اعمدقمك قمٚمٞم :أي (ش ثٗٚاٌَّم)

                                                 

 (0.282ومتح اًم٤ٌمري - ُأَٟمٞمس سمـ اًمْمح٤مك إؾمٚمٛمل- ٟم٘مٚمف اسمـ إصمػم قمـ إيمثريـ- )0

قَمك قمٚمٞمف- 2  (4.588)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج : ُمـ خي٤مًمػ ىمقًمف اًمٔم٤مهر- واعمدقمل: ُمـ يقاومؼ ىمقًمف اًمٔم٤مهر- اعمد 

 أسوبْ اإللـشاس

 ر سمفُم٘مَ - 3

 

 ُُمِ٘مرّ  -0

 
 ّر ًمفُُم٘مَ - 2 صٞمٖم٦م- 4



 

 

﴿ ٕٓٛ ﴾ 

 

 -(0) دوهق ُم٤م يً٘مط سم٤مًمِمٌٝم٦م ُمـ احلدو (اهلل رمبٌٝ دك) :إول اًميب

 وطمد ذب اخلٛمر- ،وطمد اًمردة ،وطمد اًمنىم٦م ،طمد اًمزٟم٤م :ُمثؾ

شمٜمٗمع و (دك اهلل رمبٌٝ.. ٠صخ اٌشجٛق ف١ٗ لٓ اإللشاس ثٗن )أ احلٙمؿ: (فـ)

اهلل قمز وضمؾ  ققسمف: ٕن طم٘م أىمر  وزال قمٜمف طمٙمؿ ُم٤م  ،رسمفسملم و فومٞمف اًمتقسم٦م ومٞمام سمٞمٜم

 ،ـ أول إُمر: ؾمؽمًا قمغم ٟمٗمًفسمؾ إَومم قمدم اإلىمرار ُم، قمغم اًمًؽم واعم٤ًمحم٦مُمٌٜمٞم٦م 

 -(2)ف رسمويتقب سمٞمٜمف وسملم 

 

ـٍ  زيدٌ  أىمر   يم٠من (دك ا٢دِٟ) :اًمث٤مين واًميب سم٘مذف  أو أىمر   ،ًمٕمٛمرو سمَدي

 -سم٘متؾ قمٛمرو أو أىمر   قمٛمرو

ٕن ؛ (دك ا٢دِٟ.. ال ٠صخ اٌشجٛق ف١ٗ لٓ اإللشاس ثٗن )أ احلٙمؿ: (ٚ)

 رُّ سمف اعم٘مَ إٓ إن يمذ   ،سمف ٞمٚمزُمف ُم٤م أىمر  وم ،اعمج٤مدًم٦م واعمِم٤مطم٦مطم٘مقق أدُمل ُمٌٜمٞم٦ٌم قمغم 

 ًمف-- ومحٞمٜمئٍذ يّمح ًمف اًمرضمقع-

ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٘مر طمتك يٕمتد سم٢مىمراره  (ٚرفزمش صذخ اإللشاس ئٌٝ ثالثخ ششائػ:)

 أُم٤مم اًم٘مْم٤مء- 

 ومال يٕمتد سم٢مىمرار صٌل وًمق َمٞمزًا: ًمرومع اًم٘مٚمؿ قمٜمف- (اٌجٍٛن) -0

                                                 

، عم٤م ومٞمف ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم ف قمـ اإلىمرار سمفطمؼ اهلل اعم٤مزم ـ يمزيم٤مة ويمٗم٤مرة ـ ومال يّمح اًمرضمقع ومٞم]سمِِخالِف[ - 0

 (3.00)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري - طمؼ أدُمل

ِل  » :c قمـ اسمـ قم٤ٌمس - 2 ـُ َُم٤مًمٍِؽ اًمٜمٌ  ٌ ْٚم٧َم  ^ًَمـام  َأشَمك َُم٤مقِمُز سْم َأْو  ،َأْو هَمَٛمْزَت  ،ىَم٤مَل ًَمُف: ًَمَٕمٚم َؽ ىَم

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري-ش َٟمَٔمْرَت 



 

 

﴿ ٕٜٓ ﴾ 

 

: ًمرومـع اًم٘مٚمـؿ انأو ؾمـٙمرومال يٕمتد سم٢مىمرار جمٜمقن أو ُمٖمٛمك قمٚمٞمـف  (ٚاٌممً) -2

 قمتّد سم٢مىمراره-ن أو إهمامء أو ؾمٙمر-- اسمجٜمق ىوم٢من شمٕمد  ، هذا إن مل يتٕمد   ،(0)ؿقمٜمٝم

 : ًمً٘مقط اًمتٙم٤مًمٞمػ قمٜمف-(2)فومال يٕمتد سم٢مىمرار اعمٙمَره سمام أيمِره قمٚمٞم (ٚاالخز١بس) -3

ومال يٕمتدُّ  --(اٌششذ :جش ف١ٗ ششغ ساثك ٚ٘ٛالز.. ثّبي) ( اإلىمرارٚئْ وبْ)

 إن يم٤من إٓ ،(4)لأو سم٢مشمالف ُم٤م (3)ـيسمدَ اًمًٗمٞمف ، يم٠من ي٘مر ذم إُمقال ٢مىمرار اًمًٗمٞمفسم

ر ومل ُيجر احل٤ميمؿ قمٚمٞمفؾمٗمٞمٝم٤ًم ُمٝمَٛمالً   -، وهق َُمـ سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمذ 

 وٟمحقه٤م-- ومٞمّمح إىمراروـمالق وفمٝم٤مر يمحد  ذب اخلٛمر  أُم٤م ذم همػم إُمقال

 سم٤معم٤مل- اًمًٗمٞمف: ًمٕمدم شمٕمٚمؼ إىمراره

  َاٌغف١ٗ:ألغب 

 ال يٕمتد سم٢مىمراره-وم- -(ؾمٗمٞمٝم٤مً ) اً ُمٌذرسمٚمغ  -0

 سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمّذر وطمجر قمٚمٞمف احل٤ميمؿ-- ومال يٕمتد سم٢مىمراره- -2

اًمًٗمٞمف ك )ويًٛم ،ه٢مىمرارسمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمّذر ومل ُيجر قمٚمٞمف احل٤ميمؿ-- ومٞمٕمتدُّ سم -3

 -(0)(اعمٝمَٛمؾ

                                                 

ـْ صَمالصَم٦ٍم: »- حلدي٨م: 0 ـْ اعمَْْجٜمُقِن ُرومَِع اًْمَ٘مَٚمُؿ قَم ٌِل  طَمت ك َُيَْتٚمَِؿ، َوقَم ـْ اًمّم  َتْٞمِ٘مَظ، َوقَم ًْ ـْ اًمٜم ٤مئِِؿ طَمت ك َي قَم

 -داوودأظمرضمف أسمق ش طَمت ك َيْٕمِ٘مَؾ 

َٞم٤مَن َوَُم٤م اؾمُتْٙمِرُهقا قَمَٚمْٞمفِ »- حلدي٨م: 2 ًْ تِل اخْلََٓم٠َم َواًمٜم  ـْ ُأُم  ٤مَوَز قَم  أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف-ش إِن  اهللَ دَمَ

 ديٜم٤مر- 0111زيد )اًمًٗمٞمف(: قمكّم ًمٕمٛمرو  - يم٠من ي٘مقل3

 - يم٠من ي٘مقل زيد )اًمًٗمٞمف(: أشمٚمٗم٧ُم ُم٤مًٓ ًمٕمٛمرو-4



 

 

﴿ ٕٔٓ ﴾ 

 

يم٠من ي٘مقل زيد: ًمٕمٛمرو قمكّم  (ئ١ٌٗ فٟ ث١بٔٗ ٚئرا ألش ثّجٙٛي.. ُسجك)

 -(2)ه ويرضمع إًمٞمف ذم شمٗمًػم ،-- ومٞمّمح إىمرارهرء

، وهذه وم٢من اُمتٜمع ُمـ شمٗمًػمه سمٕمد أن ـمقًم٥م سمف-- طُمٌس طمتك يتٌلم اعمجٝمقل

ُمـ صقر اإليمراه سمحؼ: ٕٟمف إيمراه قمغم شمٗمًػم ُم٤م أىمر سمف ُمـ طمؼ قمٚمٞمف، وًمٞمس إيمراه 

 -قمغم أصؾ اإلىمرار

 أو أن ي٘مقل زيد: ًمٕمٛمرو قمكّم رء رء-- ًمزُمف رء واطمد-

 قمكّم رء ورء-- ًمزُمف ؿمٞمئ٤من- أو أن ي٘مقل زيد: ًمٕمٛمرو

 أو أن ي٘مقل زيد: ًمٕمٛمرو قمكّم يمذا درهؿ-- ًمزُمف درهؿ واطمد-

 ًمٙمثرة وروده ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويمالم اًمٕمرب- ؛(٠ٚصخ االعزثٕبء فٟ اإللشاس)

                                                                                                                            

هق اًمذي مل ُيجر قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض، ؾمقاء سمٚمغ رؿمٞمدًا صمؿ سمذر، أو سمٚمغ ؾمٗمٞمٝم٤ًم- وقمٜمد  اًمًٗمٞمف اعمٝمَٛمؾ:- 0

 ( سمتٍمف-5.096حتٗم٦م اعمحت٤مج إـمالق اعمٝمٛمؾ يراد سم٤مٕول هم٤مًم٤ًٌم- )

ل - وُي٘مٌؾ شمٗمًػمه سمٙم2 ، ويمذا سمام ٓ يتٛمّقل ـ وهق ُمـ ضمٜمس ُم٤م يتٛمقل ـ ]ي٘م٤مسمؾ سمامل[ ؾ ُم٤م ُيتٛمق  وإن ىمؾ 

 (2.334)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج يمح٦ٌم طمٜمٓم٦م- 

 ألغبَ اٌغف١ٗ

 ثإلشاسٖ . ٠ؼزذٕ

 

 . ال ٠ؼزذ ثإلشاسٖٔ

 

 إذا سمٚمغ رؿمٞمداً صمؿ سمّذر

 وطمجر احل٤ميمؿ قمٚمٞمف 

 )ؾمٗمٞمٝم٤مً (إذا سمٚمغ ُمٌذرًا 
 إذا سمٚمغ رؿمٞمداً صمؿ سمّذر 

 ومل ُيجر احل٤ميمؿ قمٚمٞمف



 

 

﴿ ٕٔٔ ﴾ 

 

 : إظمراج ُم٤م ًمقٓه ًمدظمؾ ذم اًمٙمالم-وآؾمتثٜم٤مء

-- 011إٓ  0111: قمكّم ًمٕمٛمرو زيد ًمق ىم٤ملُم٤م  :آؾمتثٜم٤مء ذم اإلىمرار ُِمث٤َمُل و

 -911وًمزُمف  ،صح إىمراره

-- صح 611إٓ  711إٓ  811إٓ  911إٓ  0111: قمكّم ًمٕمٛمرو زيد وًمق ىم٤مل

 -(0)811وًمزُمف  ،إىمراره

 أِٛس، ِٕٙب لشاسفٟ اإلاالعزثٕبء ٌظذخ  ٠شزشؽ: 

  -قمروم٤مً  وصؾ اعم٘مر آؾمتثٜم٤مء سم٤معمًتثٜمك ُمٜمف أي: (ئرا ٚصٍٗ ثٗ)- 0

 --(شمٕم٥م :أي) ّل قمَ  وأًٙمت٦م شمٜمٗمس قت يًػم يمًٙمسم إذا ومّمؾ اإلىمراروُمثٚمف: 

 -آؾمتثٜم٤مء صح٦م  ذمييومال 

وًمق يًػمًا،  يمالم أضمٜمٌل وقمروم٤ًم أسمًٙمقت ـمقيؾ  إذا ومّمؾ اإلىمرار [سمخالف]

 وًمزُمف يم٤مُمؾ احلؼ- ،واؾمتثٜم٤مؤه سم٤مـمؾ ،ّمح إىمرارهيال وم

-(2)قمدم اؾمتٖمراق اعمًتثٜمك ًمٚمٛمًتثٜمك ُمٜمف - 2  ، وم٢من اؾمتٖمرىمف-- ض 

 ،اؾمتثٜم٤مؤهوًمٖم٤م  ،-- صح إىمراره0111إٓ  0111ىم٤مل: قمكّم ًمٕمٛمرو  ًمق :ُِمث٤َمًُمفُ 

 -0111 وًمزُمتف

                                                 

 (3.20)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري - آؾمتثٜم٤مء ُمـ اإلصم٤ٌمت-- ٟمٗمل، وُمـ اًمٜمٗمل-- إصم٤ٌمت- 0

 -811= 611( + 711) , 811 +( 911,0111ومٞمجٛمع )

، واسمـ اًمٗمريم٤مح ذم شاًمؼمه٤من»- يمام ىم٤مًمف إُم٤مم احلرُملم ذم -ع-- يم٤من ٓهمٞم٤مً إذا اؾمتٖمرق آؾمتثٜم٤مء اجلٛمٞم- 2

(-- يم٤من ٟم٤مومٞم٤ًم 01( إٓ )01، وم٢مٟمف ًمق اقمتد  سمف-- ًمزم اًمتٜم٤مىمض، وم٢من ُمـ ىم٤مل: ًمف قمكم  )شذح اًمقرىم٤مت»

 -سم٤مٓؾمتثٜم٤مء قملم ُم٤م أصمٌتف، وشمقارد اًمٜمٗمل وآصم٤ٌمت قمغم حمؾ واطمد-- حم٤مل



 

 

﴿ ٕٕٔ ﴾ 

 

ىم٤مل: قمكّم  ُم٤م ًمق أشمٌع آؾمتثٜم٤مء اعمًتٖمرق سم٤مؾمتثٜم٤مء آظمر-- يمام ًمق ]سمخالف[

 -811تٚمزُمف وم-- 811إٓ  0111إٓ  0111ًمٕمٛمرو 

 -أن يتٚمٗمظ سم٤مإلىمرار، ويًٛمع سمف ٟمٗمًف-  3

اًمّمح٦م اإلىمرار ذم طم٤مل  :يأ (ٚ٘ٛ فٟ دبي اٌصذخ ٚاٌّشض.. عٛاء)

ـ-- ؾمقاء ذم احلٙمؿ سمّمحتف واًمٕمٛمؾ  وًمق ًمقارث (0)توًمق ذم ُمرض اعمق ـ اعمرضو

 ٕن اإلىمرار إظم٤ٌمر ٓ شمؼمع- سمف،

ذم ُمروف سمَديـ ًمٕمٛمرو-- صح إىمراره سمَديـ أىمر و ،ذم صحتف سمَديـ ًمزيد ومٚمق أىمر  

م قمٚمٞمف  ،اعمرض يٜملم-سمسمٞمٜمٝمام  ومٞم٘مًؿ اعم٘مر سمف ،َديـ اًمّمح٦ماإلىمرار سمومل ي٘مد   ٘مدر اًمد 

ـ ذم طم٤مًم٦م اعمرض ـ  وًمٕمٛمرو  ،2111سمــ ذم طم٤مًم٦م اًمّمح٦م ـ أىمر ًمزيد ومٚمق 

ؿ سمٞمٜمٝمام سم٤مًمٜم٦ًٌم0511-- صمؿ ُم٤مت ومل يقضمد ذم شمريمتف إٓ 0111سمـ  ً سم٘مدر  -- ومٞم٘م

 -511وًمٕمٛمرو  ،0111ًمزيد  ،أصمالصم٤مً  ومٞم٘مًؿ سمٞمٜمٝمام ،اًمديٜملم

ًمٗمالن قمكم  أًمػ-- هؾ ن يمت٥م ذم ىمرـم٤مس أ ؿمخصؾمئؾ اًم٘م٤ميض طمًلم قمـ و

 يّمػم ُم٘مرًا؟

اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ يّمػم ُم٘مرًا: ٕن ـمريؼ اإلىمرار-- اًم٘مقل، ومال يث٧ٌم سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٘م٤مل: 

 (235ص ’)ومت٤موى اًم٘م٤ميض طمًلم- ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: يّمػم ُم٘مراً 

*** 

                                                 

ومٞمٌٕمد اهت٤مُمف ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ، يّمُدق ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذب، ويتقب ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مضمر - ٕٟمف اٟمتٝمك إمم طم٤مًم٦مٍ 0

 صدىمف-



 

 

﴿ ٕٖٔ ﴾ 

 

 -، واؾمؿ ًمٕم٘مد اًمٕم٤مري٦ماؾمؿ عم٤م يٕم٤مرًُمَٖم٦ًم:  (خاٌمبس٠َّ)

قَم٤ًم:  ٟٓمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف سمّمٞمٖم٦م-إسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع سمام ُيؾُّ ا َذْ

 [2]اعم٤مئدة: ﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿ُمـ اًم٘مرآن: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  إَْصُؾ ومِٞمِف:

 -واًمٕم٤مري٦م ُمـ اًمؼم

 -[7]اعم٤مقمقن:  (0)﴾ڍ ڌ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم 

ـْ أيَِب  ٤مً اؾْمتََٕم٤مَر وَمَرؾَم  ^َأن  اًمٜمٌل »  vقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ اًمًٜم٦م:  ُِم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-ش ـَمْٚمَح٦َم وَمَريمٌَِفُ 

 قمَ يَ  (2)٤مً وقمَ رُ دُ  ٜمفُ ُمِ  ٤مرَ ٕمَ اؾمتَ  ^اهلل  قَل ؾُم رَ  ن  أَ » :v قمـ صٗمقان سمـ أُمٞم٦مو

دٛم  : َأهمّم٥ٌم ي٤م حمَ ٤مَل ٘مَ لم ومَ ٜمَ طُم 
 -داوودأظمرضمف أسمق ش ٦مٌ قٟمَ ْمٛمُ ُمَ  ٦مٌ ٤مري  ؾ قمَ ٓ، سمَ  :٤مَل ٘مَ ؟ ومَ (0)

                                                 

، وهل رواي٦م ؾمٕمٞمد اًمٗم٠مس واًمدًمق واًم٘مدر وأؿم٤ٌمه ذًمؽ :اعم٤مقمقن: v - ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد0

اًمزيم٤مة  :أقماله٤موىم٤مل قمٙمرُم٦م:  ،اًمٕم٤مري٦م :اعم٤مقمقنىم٤مل جم٤مهد: و ،c سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 (5.302 شمٗمًػم اًمٌٖمقي) -قم٤مري٦م اعمت٤مع :اعمٕمرووم٦م، وأدٟم٤مه٤م

 (5.007)هن٤مي٦م اعمحت٤مج - اعم٠مظمقذة ُمـ صٗمقان ُم٤مئ٦م درع- 2

 اٌمبس٠َّخ

االٔزفبق ثٗ ِك ثمبء ل١ٕٗ.. جبصد ئلبسرٗ ئرا وبٔذ  وً ِب ٠ّىٌّٓزٓ( )ا

 ِٕبفمٗ آثبسًا. 

ٟٚ٘ ِعّٛٔخ لٍٝ اٌّغزم١ش  ،ِٚم١ذح ثّذح ٚرجٛص اٌمبس٠خ ِؽٍمخ

 .ثم١ّزٙب ٠َٛ رٍفٙب
 



 

 

﴿ ٕٔٗ ﴾ 

 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍمبس٠خ

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

 أقِمرين هذه اًمًٞم٤مرة ًم٘مٞم٤مدهت٤م، 

 ًمف-قمٛمرو ٤م ومٞمًٚمٛمٝم

 

 قمٛمرو-: اعمٕمػم

 زيد- : اعمًتٕمػمو

 - اًمًٞم٤مرة: ٕم٤مراعمو

 -اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ: ٟمٗمس اًمّمٞمٖم٦مو

 :عجت روش ثبة اٌؼبس٠خ ػمت ثبة اإللشاس 

ذم اًمٗمرق أن ٕهن٤م شمِمٌٝمف ُمـ طمٞم٨م إن ذم يمؾ إزاًم٦م ُم٤م هق حت٧م يده ًمٖمػمه، ًمٙمـ 

 -ومٞمام اؾمتٕم٤مره وذم اًمٕم٤مري٦م قمقدومٞمام أىمر سمف، اإلىمرار ٓ قمقد 

 يمام ذم أي٦م، ـ ُمٜمٕمٝم٤مُمَ قمغم ًمٚمققمٞمد واضم٦ٌم ذم اسمتداء اإلؾمالم اًمٕم٤مري٦م ىمد يم٤مٟم٧م و

ىَم٤مِر   حلدي٨مصمؿ ٟمًخ وضمقهب٤م  َة اًمر  فِ ، َأيِب طُمر  ـْ قَمٛم  ِل  ، قَم َٓ َُيِؾُّ »ىَم٤مَل:   ^َأن  اًمٜمٌ 

ـْ ـَمٞم ٥ِم َٟمْٗمسٍ  ٓ  قَم ٚمٍِؿ إِ ًْ وأسمق  شًمٙمؼمىاًمًٜمـ ا» أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذمش َُم٤مُل اُْمِرٍئ ُُم

يمام ىم٤مًمف  ومّم٤مرت ُمًتح٦ٌم أص٤مًم٦م ،شاًمًٜمـ»واًمدارىمٓمٜمل ذم  شاعمًٜمد»يٕمغم ذم 

  اًمروي٤مين-

                                                                                                                            

 (6.500)اًمٌٞم٤من - سمٛمٕمٜمك: أهذا اًمذي اؾمتٕمرشمف ُمٜمل ًمق ُمٜمٕمتؽ إي٤مه مل شمٖمّمٌٜمل قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل: ٓ- 0

 أسوبْ اٌمبس٠خ

 اعمٕمػم- 0 اعمًتٕمػم- 2 اعمٕم٤مر- 3 اًمّمٞمٖم٦م- 4



 

 

﴿ ٕٔ٘ ﴾ 

 

 :أدىبَ اٌؼبس٠خ 

 -ُمـ اًمؼِم  ٤م، وٕهناحل٤مضم٦م داقمٞم٦م إًمٞمٝم٤م: ٕن طمٙمؿ اًمٕم٤مري٦م ؾمٜم٦م

  ،يم٢مقم٤مرة اًمثقب ًمدومع طمر أو سمرد اًمٕم٤مري٦مىمد دم٥م و

 -(0)سم٠من مل يقضمد همػمه شمقىمٗم٧م صح٦م اًمّمالة قمٚمٞمفأو 

دظمؾ قمٚمٞمف وىم٧م اًمّمالة، ومل جيد ُمـ  عمًٚمؿ ـم٤مهر ُمّمحػ إقم٤مرة دم٥مو

 -يٕمٚمٛمف، وهق ُيًـ اًم٘مراءة

 -إقم٤مرة يمؾ ُم٤م ومٞمف إطمٞم٤مء ُمٝمج٦م حمؽمُم٦م دم٥مو

 -يّمػم ُمٞمت٦مأن ِمك اًمًٙملم ًمذسمح طمٞمقان حمؽمم خُي إقم٤مرة  دم٥مو

إٓ ًميورة إن أدت حلرام يم٢مقم٤مرة ضم٤مري٦م طمًٜم٤مء خلدُم٦م أضمٜمٌل، قم٤مرة اإل وحترم

وم٤مؾمتٕم٤مره٤م ًمذًمؽ ومتّمح  ضم٤مري٦مإضمٜمٌل ومل جيد ُمـ خيدُمف إٓ  سم٠من ُمرض

 ًمٚميورة-

وىم٤مـمع اًمٓمريؼ واًم٤ٌمهمل إذا همٚم٥م قمغم اًمٔمـ  ،اخلٞمؾ واًمًالح ًمٚمحريب وحترم

 -قمّمٞم٤مهنؿ سمذًمؽ

 -ٙم٤مومرًميم٢مقم٤مرة اًمٕمٌد اعمًٚمؿ ، إن أدت عمٙمروهقم٤مرة اإل وشمٙمره

شمٕمؽمهي٤م ٤مل سمٕمْمٝمؿ: ، وىماًمٜمدُب  إصَؾ ومٞمٝم٤م، ٕن ٓ شمٕمؽمهي٤م اإلسم٤مطم٦ماًمٕم٤مري٦م و

 -اإلسم٤مطم٦م سم٠من أقم٤مر ًمٖمٜمل همػم حمت٤مج

                                                 

إقم٤مٟم٦م )- وحمؾ يمقن إقم٤مرشمف واضم٦ٌم، طمٞم٨م ٓ أضمرة ًمف ًم٘مٚم٦م اًمزُمـ، وإٓ مل جي٥م سمذًمف ًمف سمال أضمرة- 0

 (3.050اًمٓم٤مًمٌلم 



 

 

﴿ ٕٔٙ ﴾ 

 

 ٠شزشؽ فٟ اٌظ١غخ:  

ٗمٕمؾ اًم ويٙمٗمل، (2)اعمتٕم٤مىمديـ طمدأ ُمـ ذن ذم آٟمتٗم٤معيِمٕمر سم٤مإل (0)سمٚمٗمظأن يٙمقن 

 - ُمـ أظمر

 يؽمشم٥م ومل اإلقم٤مرة، شمّمح مل --اعمٕمػم وؾمٙم٧م يمالم دون اعمت٤مع اعمًتٕمػم ظمذأ ومٚمق

 -ٕمػمتًمٚمٛمً آٟمتٗم٤مع إسم٤مطم٦م :قمٚمٞمٝم٤م

 ٠ٚشزشؽ فٟ اٌّغزؼ١ش:  

 -أطمديمام يمت٤ميب-- مل شمّمح اإلقم٤مرةٚمق ىم٤مل ٓصمٜملم: أقمرُت وم --اًمتٕمٞملم

 -ومال شمّمح ًمّمٌل وجمٜمقن وؾمٗمٞمف --وإـمالق شمٍمف

إقم٤مرة  فيجوز (االٔزفبق ثٗ ِك ثمبء ل١ٕٗ.. جبصد ئلبسرٗ وً ِب ٠ّىٓ)

 --ٓؾمتٕمامليم٤مٟم٧م إقمٞم٤من شمًتٝمٚمؽ سم٤م، أُم٤م إذا شمًتٝمٚمؽ سم٤مٓؾمتٕماملإقمٞم٤من اًمتل ٓ

 -قم٤مرهت٤مإ قزجيومال 

 ٚ ِٟب ٠ٍٟ: اٌؼ١ٓ اٌّؼبس٠شزشؽ ف 

-- ومال شمّمح إقم٤مرة (ِب ٠ّىٓ االٔزفبق ثٗوً ُمـ ) اًمٕملم اعمٕم٤مرٙمقن يأن  - 0

ـ ٓ شمّمح إقم٤مرة احلامر اًمزُمِ ، وٓ شمًؽم قمقرةو ،ٓ شم٘مل ُمـ طمر وٓ سمرد ،صمٞم٤مب سم٤مًمٞم٦م

 -ًمٗمقات اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕم٤مري٦م

                                                 

ن آٟمتٗم٤مع سمامل اًمٖمػم يتقىمػ قمغم رو٤مه اعمتقىمػ أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، يمٙمت٤مسم٦م، وإؿم٤مرة ُمٗمٝمٛم٦م، وذًمؽ ٕ- 0

اعمٕمت٤مد أيمٚمٝم٤م ]صحـ[ يم٠من أيمؾ اهلدي٦م ُمـ فمرومٝم٤م  وىمد حتّمؾ سمال ًمٗمظ وٛمٜم٤مً ، قمغم ذًمؽ اًمٚمٗمظ أو ٟمحقه

 (3.053إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) -، وم٤مًمٔمرف ُمٕم٤مرُمٜمف

 (-ي٘مقل اعمًتٕمػم: )أقمرينأن ، أو (ظ سم٠من ي٘مقل اعمٕمػم: )أقمرشمؽاًمٚمٗم- 2



 

 

﴿ ٕٔٚ ﴾ 

 

 ،واًمثٞم٤مب ،اًمٌٞمقت٢مقم٤مرة يم-- (ِك ثمبء ل١ٕٗ) ٕم٤مرسم٤مًمٕملم اعمٜمتَٗمع أن يُ - 2

 -واًمٙمراد ،واًمٙمٛمٌٞمقشمرات ،واًمًٞم٤مرات، اًمدًمق، واًمٗمحؾ، واًمدروعو

 ،ًمٞمًتْم٤مء هب٤م "اًمِمٛمقع"ـيم شمًتٝمٚمؽ سم٤مٓؾمتٕماملاًمتل إقمٞم٤من إقم٤مرة  [سمخالف]

ًمأليمؾ وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م-- مل شمّمح إقم٤مرهت٤م:  "إـمٕمٛم٦م"و ،ًمٚمتٜمٔمٞمػ "اًمّم٤مسمقن"و

، وهذا ظمالف ُيّمؾ سم٤مؾمتٝماليمٝم٤م وقمدم سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م هبذه إؿمٞم٤مءٕن آٟمتٗم٤مع 

 -ُم٘مّمقد اًمٕم٤مري٦م

آٓت اًمٚمٝمق اعمحرُم٦م يم٤مًمٕمقد ]سمِِخالِف[ -- ٦مُم٤ٌمطم اًمٕملم اعمٕم٤مرةٙمقن شمأن - 3

 -حمرُم٦م اعمٜمٗمٕم٦م هب٤مشمّمح إقم٤مرهت٤م: ٕن  واعمزُم٤مر ومال

 ويمذًمؽ ٓ شمّمح إقم٤مرة ؾمالح عمـ يٕمتدي سمف قمغم ُمٕمّمقم اًمدم-

 [اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم] ومال يٕم٤مر اًمٜم٘مدانُم٘مّمقدة--  ٕملم اعمٕم٤مرةاًمشمٙمقن أن - 4

د، وُمٕمٔمؿ ُمٜمٗمٕمتٝمام ذم ٘مَّم ام شمُ ُمٜمٗمٕم٦م وٕمٞمٗم٦م ىمٚم   --سم٤مًمتزيـ هبام اعمٜمٗمٕم٦مإذ  :ًمٚمتزيـ

 -اإلٟمٗم٤مق

 ئرا وبٔذ ِٕبفمٗ ، جبصد ئلبسرٗ)- آٟمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف- ٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـوم

  -أقمٞم٤من همػمَ  ٕم٤مرُمٜم٤مومُع اًمٕملم اعم إذا يم٤مٟم٧مأي:  (0)(آثبسًا

 -(2)"ةاًمًٞم٤مر وريمقباًمثقب  ًمٌسواًمدار  ؾمٙمٜمك"ٛمٜمٗمٕم٦م يم: ُمث٤مًمف

                                                 

ٚمٌٜمٝم٤م الٟمتٗم٤مع سميم٤مؾمتٕم٤مرة اًمِم٤مة ًم أقمٞم٤مٟم٤مً ( قمام إذا يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م آثبسًا٘مقًمف )سم أسمق ؿمج٤مع اطمؽمزو- 0

 --- ومػمى أسمق ؿمج٤مع سمٕمدم صح٦م إقم٤مرهت٤مثٛمره٤م وٟمحق ذًمؽالٟمتٗم٤مع سمواًمِمجرة ًم

ًمثقب: ًمًٌٝم٤م، وُمـ اًمًٞم٤مرة: ىمٞم٤مدهت٤م، وهذه اعمٜم٤مومع ًمٞم٧ًم - وم٢مٟمف يٜمتٗمع ُمـ اًمدار: ؾمٙمٜم٤مه٤م، وُمـ ا2

 أقمٞم٤مٟم٤ًم-



 

 

﴿ ٕٔٛ ﴾ 

 

ٚمٌٜمٝم٤م آٟمتٗم٤مع سمُمـ أضمؾ ٢مقم٤مرة اًمِم٤مة يمـ  ٤مً أقمٞم٤مٟمُمٜم٤مومُع اًمٕملم اعمٕم٤مر  إذا يم٤مٟم٧م أُم٤م

اًمٕملم اعمٕم٤مرة ٙمقن شمقمغم أن  ،أيْم٤مً  تجقزوم-- ـ ثٛمره٤مآٟمتٗم٤مع سمُمـ أضمؾ واًمِمجرة 

ظمذ هذه  :يم٘مقًمف، سمّمٞمٖم٦م اإلسم٤مطم٦م٤مًمٚمٌـ واًمثٛمر سم ًمف آٟمتٗم٤معاًمِم٤مة واًمِمجرة، و له

 -وهٙمذا صمٛمره٤موم٘مد أسمحتؽ  اًمِمجرةظمذ هذه ًمٌٜمٝم٤م، أو اًمِم٤مة وم٘مد أسمحتؽ 

 أن اًمٗمقائد اًمتل شمًتٗم٤مد ُمـ اعمٜم٤مومع ىمًامن: َواخلاُلََص٦ُم:

إقم٤مرة  ّمحت- ُمٜم٤مومع همػم أقمٞم٤من: يمًٙمٜمك اًمدار وًمٌس اًمثقب وىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرة-- وم0

 -اًمدار واًمثقب واًمًٞم٤مرة

 - وُمٜم٤مومع أقمٞم٤من: يمٚمٌـ اًمِم٤مة وصمٛمر اًمِمجرة-- ومحٙمٛمف يم٤مًمت٤مزم: 2

-- ومال يّمح: ٕن آٟمتٗم٤مع سمذًمؽ اًمٚمٌـ أو ٟمٗمس اًمثٛمرة ٟمٗمَس إن يم٤من اعمٕم٤مُر  (أ)

 -هق إسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف :، وأصؾ اًمٕم٤مري٦مُيّمؾ سمذه٤مب اًمٕملم

ّمح قمغم اعمٕمتٛمد: اًمِمجرَة ًمثٛمره٤م-- ومٞم وأوأُم٤م إن يم٤من اعمٕم٤مُر اًمِم٤مَة ًمٚمٌٜمٝم٤م  (ب)

اًمِمجرُة: ًمٚمتقصؾ إمم ُم٤م أسمٞمح ُمـ اًمٚمٌـ واًمثٛمر،  وإٔن اعمٕم٤مَر ذم ذًمؽ هق اًمِم٤مُة 

صٞمٖم٦م ٞمٙمقن ، وماًمٕم٤مري٦م سمّمٞمٖم٦مٓ  سمّمٞمٖم٦م اإلسم٤مطم٦م ُم٠مظمقذانواًمثٛمر وأن اًمٚمٌـ 

 -"أقمرشمؽ اًمِمجرة وأسمح٧م ًمؽ صمٛمره٤موأقمرشمؽ اًمِم٤مة وأسمح٧م ًمؽ ًمٌٜمٝم٤م، ": اًمٕم٘مد

 ثبٌّمبس ٌٍّغزم١ش االٔزفبقِغأٌخ : ً٘ 

٢من ، ومًمرو٤م اعم٤مًمؽ سمف دون همػمه :ًمٚمٛمًتٕمػم آٟمتٗم٤مع سم٤معمٕم٤مر سمح٥ًم اإلذن

وٛمـ أضمرة ذه٤مب جم٤موزشمف  --ضم٤موزهصمؿ  ُمٕملم ًمٚمريمقب إمم ُمقوعؾمٞم٤مرة اؾمتٕم٤مر 



 

 

﴿ ٕٜٔ ﴾ 

 

وٓ ، ٤م إمم ُمٙم٤مهن٤م اًمذي اؾمتٕم٤مره٤م ُمٜمفًمف اًمرضمقع هب، وًمتٕمديف :قمٜمف ورضمققمف إًمٞمف

 -يٚمزُمف قمغم هذا أضمرة اًمرضمقع

ق أودقمف صمقسم٤ًم وىم٤مل: إن ؿمئ٧م أن شمٚمًٌف وم٤مًمًٌف-- ومٝمق سمٕمد اًمٚمٌس-- ًم :شَمٜمٌِْٞمفٌ 

 -(أُم٤مٟم٦م٦م )وىمٌؾ اًمٚمٌس-- وديٕم ،قم٤مري٦م

: أقمرشمؽ يم٠من ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو ،ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد سمٛمدة (ٚرجٛص اٌمبس٠خ ِؽٍمخ)

  هذه اًمًٞم٤مرة-

: أقمرشمؽ هذه اًمًٞم٤مرة يم٠من ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو (ِم١ذح ثّذح) دمقز اًمٕم٤مري٦م( ٚ)

 ؿمٝمرًا- 

 :أي (بِعّٛٔخ لٍٝ اٌّغزم١ش ثم١ّزٙب ٠َٛ رٍفٙ) ( أي: اًمٕم٤مري٦مٟٚ٘)

اًمٕم٤مري٦م-- دظمٚم٧م ذم  وم٢مذا ىمٌض اعمًتٕمػمُ ، -- يد وامناًمٕم٤مري٦م قمغم أن يد اعمًتٕمػم

مل يتٕمّد  وؾمقاء شمٕمّدى سم٤مؾمتٕمامهل٤م أـ  ٖمػم آؾمتٕمامل اعم٠مذون ومٞمفسمُمٜمف  وامٟمف إذا شمٚمٗم٧م

: ٕٟمف ىمٌض ُم٤مل همػمه عمّمٚمح٦م ـ ىمٍم  ذم طمٗمٔمٝم٤م أو مل ي٘مٍم   ،]آوم٦م ؾماموي٦م[يمـ

ل ^ ٌِ اًمٜم   هؾِ أَ  ٕمَض سمَ  ن  أَ : »v سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس ي قمـرو، يمام ومٞمْمٛمٜمٝم٤م --ٟمٗمًف

 -شإوؾمط»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  ش^ لُّ ٌِ اًمٜم   فُ ٤م ًمَ ٝمَ ٜمَ ٛمِ َْم ٤م، ومَ ٝمَ ٕمَ ٞم  َْم ومَ  ٦مً ّمٕمَ ىمَ  ٤مرَ ٕمَ اؾمتَ 



 

 

﴿ ٕٕٓ ﴾ 

 

٤مٟمٛمح٤مق صمقب يمقمٚمٞمف، ال وامن -- وم٤مٓؾمتٕمامل اعم٠مذون ومٞمفسم اًمٕم٤مري٦م إذا شمٚمٗم٧مأُم٤م 

سم٤مؾمتٕمامل ُم٠مذون ومٞمف حلدوصمف أو اٟمًح٤مىمف ـ أي: ٟم٘مّمف ـ  (0)ًمًٌف٥ًٌم سمـ أي: شمٚمٗمف ـ 

 -، سمخالف شمٚمٗمف سم٤محلرق أو اًمنق-- وم٢مٟمف يْمٛمٜمفسم٢مذن اعم٤مًمؽ

واًمًٞمػ ، ْمامناًم سمٕمدمذم احلٙمؿ  يم٤مٟٓمٛمح٤مق وُمقت اًمداسم٦م سم٤مٓؾمتٕمامل

 -ٙمؿ سمٕمدم اًمْمامنذم احل ح٤مقًيم٤مٟٓم اًم٘مت٤مل اعمًتٕم٤مر ًمٚم٘مت٤مل إذا اٟمٙمن ذم

ًمق أقم٤مر ، وًمٖم٤م اًمنمط، ويم٤مٟم٧م ُمْمٛمقٟم٦م --ًمق أقم٤مره سمنمط أن شمٙمقن أُم٤مٟم٦مو

- ومًد اًمنمط دون اًمٕم٤مري٦م :ىم٤مل اعمتقزم --سمنمط وامهن٤م قمٜمد شمٚمٗمٝم٤م سم٘مدر ُمٕملم قمٞمٜم٤مً 

  (2.329أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )

 رٍفذ ٠ٚىْٛ ػّبْ اٌؼبس٠خ إرا: 

وٓ سم٠مىمَم  ،ٌْمٝم٤مىم يقمٓ سم٘مٞمٛمتٝم٤م  ،(بثم١ّزٙب ٠َٛ رٍفٙ) ٜمٝم٤م٠من يْمٛمسم

 شإٟمقار»إردسمٞمكم ذم ضمزم سمف ، وهذا ُم٤م ُمـ يقم اًم٘مٌض إمم يقم اًمتٚمػاًم٘مٞمؿ 

أؾمٜمك »ذم  ؿمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مريواىمتْم٤مه يمالم اجلٛمٝمقر، واظمت٤مره 

اًمٌجػمُمل و، شاًمتحرير»قمغم واعمداسمٖمل  شومت٤مويف»اًمرُمكم ذم ، وشمٌٕمف شاعمٓم٤مًم٥م

 -(2)شٝمامٞمطم٤مؿمٞمت»واًمٌٞمجقري ذم 

                                                 

 -اًمٕم٤مدة سمذًمؽ طمٞم٨م مل دمرِ سمخالف اٟمٛمح٤مق اًمثقب سم٥ًٌم ٟمقُمف - 0

وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ اسمـ أيب قمٍمون واًمًٌٙمل واخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل سم٠من وامن اعمثكم سم٤معمثؾ، يمٜمح٤مس - 2

 ف يْمٛمـ سم٤معمثؾ وىم٧م اًمتٚمػ-ًمٕمؾ يمالم اًمًٌٙمل أٟموىمٓمـ وسمر وذرة وؿمٕمػم- ىم٤مل احلٚمٌل: و



 

 

﴿ ٕٕٔ ﴾ 

 

ىمٞمٛمتٝم٤م يقم اؾمتٕم٤مرهِت٤م   ٧مؿمخص اؾمتٕم٤مر ؾمٞم٤مرة ُمدة ؾمٜم٦م ]ويم٤مٟم :فًمُمث٤م

 ىمٌؾ احل٤مدثىمٞمٛمتٝم٤م يقم شمٚمِٗمٝم٤م  ٧م]ويم٤مٟم ،صمؿ شمٚمٗم٧م ذم طم٤مدث ،[درهؿ 31-111

 -درهؿ 111-21 ومٞمْمٛمـ[-- درهؿ 21-111

 داثخ ١ٌشوجٙب ٌّٛظك ِم١ٓ اعزمبسٌٛ ِغأٌخ : 

 إمم ُمٙم٦م[-- ًمؽميمٌٝم٤م أقمرشمٙمٝم٤ميم٠من ىم٤مل ًمف: ] داسم٦م ًمػميمٌٝم٤م عمقوع ُمٕملم اؾمتٕم٤مرًمق 

ذم أي ـمريؼ أراد إن شمٕمددت ] ُمـ ذًمؽ اعمقوع اًمرضمقعقمٜمد  أن يريمٌٝم٤مومٚمف 

]يم٠من ىم٤مل ًمف: أقمرشمٙمٝم٤م ًمؽميمٌٝم٤م إمم ُمٙم٦م،  اعمنموط اعمقوعًمق ضم٤موز أُم٤م  ،[اًمٓمرق

-- ىم٤مًمف اسمـ ًمزُمف أضمرة ُمثؾ اًمذه٤مب ُمٜمف واًمٕمقد إًمٞمف ومج٤موز هب٤م ُمٙم٦م إمم اًمٓم٤مئػ[--

ويٜمٌٖمل : شطم٤مؿمٞمتف قمغم اًمتحٗم٦م»ذم اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤ٌمدي ىم٤مل و ،شاًمتحٗم٦م»طمجر ذم 

 -وامن شمٚمٗمٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل طم٤مل اعمج٤موزة

 ذٗ ؟٠صٍ ً٘.. غٍؽًب ف١ٗ فٛجذ وزبثًب اعزمبسشخص  ِغأٌخ :

 وإُم٤م أن يٙمقن ُمقىمقوم٤ًم: ،إُم٤م أن يٙمقن ُُمٚمٙم٤ًم ًمِمخصٍ  اًمٙمت٤مُب 

ُمٓمٚم٘م٤ًم،  - وم٢من يم٤من اًمٙمت٤مُب ُمٚمٙم٤ًم ًمِمخص ومقضمد ومٞمف ظمٓم٠ًم-- مل يّمٚمح ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 0

 إٓ ذم طم٤مًمتلم:

 إن فمـ رو٤م ُم٤مًمٙمِِف-- ومٞمجقز ًمف إصالطمف- (أ)

د  ي١مُم٤م مل  أو يم٤من اًمٙمت٤مُب اًمذي وضمد ومٞمف اخلٓم٠ُم ُمّمحٗم٤ًم-- ومٞمج٥م إصالطمف (ب)

 ف ٓ إصالح-عم٤مًمٞمت وٟمحقه: ٕٟمف إوم٤ًمدٌ  طٍ ظم ٟم٘مص ىمٞمٛمتف ًمرداءةِ إمم  إصالطمف



 

 

﴿ ٕٕٕ ﴾ 

 

ُم٤م مل  ،شمٞم٘مـ اخلٓم٠َم ومٞمف - أُم٤م إن يم٤من اًمٙمت٤مُب ُمقىمقوم٤ًم-- ومٞمج٥م أن يّمٚمحف إن2

يم٤من اًمٙمت٤مُب اعمقىمقُف ؾمقاء ، وٟمحقه طٍ ظم إمم ٟم٘مص ىمٞمٛمتف ًمرداءةِ  د  إصالطمفي١م

 -همػمه وُمّمحٗم٤ًم أ

وُم٤م اقمتٞمد ُمـ  ُمٜمف، ال يّمٚمح ؿمٞمئ٤مً وم --ُمتك شمردد ذم قملم ًمٗمظ أو ذم احلٙمؿو

،  ُمٖمٜمل 5.484)حتٗم٦م اعمحت٤مج - (0)إٟمام جيقز ذم ُمٚمؽ اًمٙم٤مشم٥م --يمت٤مسم٦م )ًمٕمٚمف يمذا(

 (2.357حت٤مج اعم

 ٌغ١شٖ اٌم١ٓ اٌّمبسح ئلبسح اٌّغزم١ش دىُ

اعمًتٕمػم: ٕٟمف همػم ُم٤مًمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م، وإٟمام أسمٞمح ًمف آٟمتٗم٤مع،  جيقز اإلقم٤مرة ُمـٓ 

م إًمٞمف وٓ  واعمًتٌٞمح ٓ يٛمٚمؽ ٟم٘مؾ اإلسم٤مطم٦م: سمدًمٞمؾ أن اًمْمٞمػ ٓ يٌٞمح ًمٖمػمه ُم٤م ىُمد 

 (330ص’ يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر) --- وهذا هق اًمّمحٞمحيٓمٕمؿ اهلرة

 :َلبػذح: اٌّؼّٛٔبد فٟ اٌشش٠ؼخ أسثؼخ ألغب 

 وهق اًم٘مرض- --ىمًؿ  يرد ومٞمف اعمثؾ ُمٓمٚم٘م٤مً   -0

 وىمًؿ شمرد اًم٘مٞمٛم٦م ُمٓمٚم٘م٤م، وًمق يم٤من ُمثٚمٞم٤م قمغم إصح، وهق اًمٕم٤مري٦م- -2

 ى ذاء وم٤مؾمداً وىمًؿ يٗمؽمق احل٤مل سملم اعمثكم واعمت٘مقم يم٤معمٖمّمقب واعمِمؽَمَ  -3

 -ويمذا ذم اإلىم٤مًم٦م ،قمغم إصح اعمٜمّمقص

                                                 

يمت٤مسم٦م احلقار هبقاُمِمف-- ومال دمقز وإن اطمتٞم٩م إًمٞمٝم٤م: عم٤م ومٞمف ُمـ شمٖمٞمػم اًمٙمت٤مب قمـ  :- ظمرج سمذًمؽ0

(، وىمقًمف: )ومال دمقز إًمخ( أي إٓ اًمِمؼماُمٚمزأصٚمف، وٓ ٟمٔمر ًمزي٤مدة اًم٘مٞمٛم٦م سمٗمٕمٚمف ًمٚمٕمٚم٦م اعمذيمقرة- اهـ )

 (5.484)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين إذا فمـ رو٤م ُم٤مًمٙمف- 



 

 

﴿ ٕٕٖ ﴾ 

 

يْمٛمـ سمٛمثٚمف، وُم٤م ٓ ُمثؾ ًمف  --م، ومام ًمف ُمثؾ ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرةرَ  احلَ اًمّمٞمد ذم -4

 ؿم٤مة قمغم اجلديد ًم٘مرب اًمِمٌف- --يْمٛمـ سم٤مًم٘مٞمٛم٦م، وذم احلامم --صقرة

سمري٤ًم ] اًمّمٞمد ، وهق ُم٤م إذا يم٤من(0)يْمٛمـ سم٤معمثؾ واًم٘مٞمٛم٦م ُمٕم٤مً  وىمًؿ ظم٤مُمس: -5

ًمتدري٥م ذم ا) ذم احلرم- أشمٚمٗمف ٔدُمل وم٠مشمٚمٗمف حمرم أو َمٚمقيم٤مً [ وطمِمٞم٤ًم ُم٠ميمقًٓ 

 سمتٍمف (2.76 اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل

  :٠ٕٚمـغ ػمذ اٌؼبس٠خ 

  ،قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم اًمٕم٤مري٦مٕن قم٘مد : سمٓمٚم٥م اعمٕمػم ًمٚمٕم٤مري٦م

  وُم١مٟم٦م رد اًمٕم٤مري٦م قمغم اعمًتٕمػم- ،رّد اعمًتٕمػم هل٤مأو 

 ،ُمقت أطمدمه٤مأو 

 ،ضمٜمقٟمفأو 

 أو سم٢مهمامئف-

*** 

                                                 

ٟمٕمؿ إن ، حلؼ اهلل شمٕم٤ممم]أي: ُمثؾ اًمّمٞمد[ ُمع اجلزاء  + ىمٞمٛمتف عم٤مًمٙمف[ اجلزاءواًم٘مٞمٛم٦م ]يْمٛمـ اعمحرم - 0

 (2.354اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )- ومال يْمٛمـ اًم٘مٞمٛم٦م ـ-- يم٠من أظمذه هب٦ٌم ـ مل شمٙمـ يده يد وامن



 

 

﴿ ٕٕٗ ﴾ 

 

 أظمُذ اًمٌمء فمٚماًم-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌغصت)

قَم٤ًم:  -اؾمتٞمالٌء قمغم طمؼ  اًمٖمػم سمٖمػم طمؼ   َذْ

 -[088]اًمٌ٘مرة: ﴾ں ں ڱ ڱڱل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿قىم إَْصُؾ ومِٞمِف:

إِن  : »اعِ دَ اًمقَ  ٦مِ ج   طَم ذِم  ^ ٤مَل ىمَ  ىم٤مل: vقمـ أيب سمٙمرة  وُمـ اًمًٜم٦م:

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش ِدَُم٤مَءيُمْؿ َوَأُْمَقاًَمُٙمْؿ َوَأقْمَراَوُٙمْؿ سَمٞمْٜمَُٙمْؿ طَمَرامٌ 

َْرضِ » ^ َل ٤مىمَ  ىم٤مًم٧م: bوقمـ قم٤مئِم٦م  ْٕ ـْ ا ـْ فَمَٚمَؿ ىِمٞمَد ؿِمؼْمٍ ُِم ىَمُف  --َُم ـُمق 

ـْ ؾَمٌَْع َأَرِولمَ   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف- شُِم

ىَم٤مِر  وقمـ  َة اًمر  فِ ، َأيِب طُمر  ـْ قَمٛم  ِل  ، قَم ٚمٍِؿ »ىَم٤مَل:   ^َأن  اًمٜمٌ  ًْ َٓ َُيِؾُّ َُم٤مُل اُْمِرٍئ ُُم

ـْ ـَمٞم ٥ِم َٟمْٗمسٍ  ٓ  قَم  شاعمًٜمد»وأسمق يٕمغم ذم  شٙمؼمىاًمًٜمـ اًم»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ش إِ

 شاًمًٜمـ»واًمدارىمٓمٜمل ذم 

 قمٛمرو سمٖمػم إذٟمف- داسم٦مَ  أن يريم٥م زيدٌ  طٛسح اٌغظت:

 اٌؼبس٠خثبة ػمت اٌغظت ثبة وش عجت ر: 

 ن-ٓؿمؽمايمٝمام ذم ُمٓمٚمؼ اًمْمام

 اٌغصت

َِٓ غصت ِباًل ألدٍذ..)اٌّزٓ(   ٌضِٗ سدٖ ٚأسػ ٔمصٗ ٚأجشح ِثٍٗ. ٚ

 فاْ رٍف.. ظّٕٗ ثّثٍٗ.. ئْ وبْ ٌٗ ِثً. 

٠ىٓ ٌٗ ِثً، أوثش ِب وبٔذ ِٓ ٠َٛ اٌغصت ئٌٝ  أٚ ثم١ّزٗ ئْ ٌُ

 .٠َٛ اٌزٍف



 

 

﴿ ٕٕ٘ ﴾ 

 

 :دىُ اٌغظت  

يمٌػمة ُمٓمٚم٘م٤ًم وإن مل يٌٚمغ اعمٖمّمقب ٟمّم٤مب هىم٦م-- ىم٤مًمف اسمـ  :ذم همّم٥م اعم٤مل

 شهن٤مي٦م اعمحت٤مج»ذم اًمِمٛمس ووًمده  ،شطمقار إؾمٜمك»ذم  كماًمرُم اًمِمٝم٤مبو ،طمجر

 -واًمزي٤مدي، شهن٤مي٦م اعمحت٤مج»وهق اًمراطمخ قمٜمف سمام ومٝمٛمف اًمِمؼماُمٚمز ُمـ قم٤ٌمرة 

-- ىم٤مًمف وإٓ ومّمٖمػمة ـوم٠ميمثر رسمع ديٜم٤مر :أيـ  هىم٦م يمٌػمة إن سمٚمغ ٟمّم٤مبوىمٞمؾ: 

قمـ اهلروي  (اًمِمٝم٤مدات)، وٟم٘مٚمف اًمراومٕمل ذم اًمروي٤مين واًمٕم٤ٌمدي يحاًمٌٖمقي، وذ

قمـ  شمجع اجلقاُمع»، وٟم٘مٚمف اجلالل اعمحكم ذم شاًمٕم٤ٌمب»وأىمره، وضمرى قمٚمٞمف ذم 

، وٟم٘مٚمف اًم٘مٚمٞمقيب ذم شإؾمٜمك»مج٤مقم٦م وارشمْم٤مه، واًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم 

قمـ اًمِمٛمس اًمرُمكم وىمٚمده ومٞمف اًمنمىم٤موي ذم سمام ومٝمٛمف  شطم٤مؿمٞمتف قمغم اعمحكم»

 -شقمغم اخلٓمٞم٥مطم٤مؿمٞمتف »ويمذا اًمٌجػمُمل ذم  شطمقار اًمتحرير»

وشمقىمػ ، (0)يمٌػمة --وٟم٘مؾ اسمـ قمٌداًمًالم اإلمج٤مع قمغم أن همّم٥م احل٦ٌم وهىمتٝم٤م

 -(2)ومٞمف إذرقمل

 ـ: واًمنضملم وضمٚمد اعمٞمت٦م اًمٙمٚم٥مُمثؾ: ٤مٓظمتّم٤مص٤مت يم ـ اعم٤مل همّم٥م همػموذم 

 ىم٤مًمف اًمِمقسمري- -صٖمػمة-

                                                 

ة ذم وقمٞمد ويم٠من اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم مل يٕمتد سمٛم٘م٤مًم٦م اًمٌٖمقي: ٕٟمف ٓ ُمًتٜمد هل٤م، إذ إطم٤مدي٨م اًمقارد- 0

اًمٖم٤مص٥م ُمٓمٚم٘م٦م، ىمتتٜم٤مول ىمٚمٞمؾ ذًمؽ ويمثػمه، ومال جيقز ختّمٞمّمٝم٤م إٓ سمدًمٞمؾ ؾمٛمٕمل ُمـ اًمِم٤مرع- 

   (0.526اًمٗمت٤موى اعمٕمتٛمدة )

اًمٗمت٤موى )شمقىمُّػ إذرقمل إٟمام هق ذم صمٌقت اإلمج٤مع، ٓ ذم يمقن همّم٥م احل٦ٌم وهىمتٝم٤م يمٌػمة- - 2

   (0.525اعمٕمتٛمدة 



 

 

﴿ ٕٕٙ ﴾ 

 

ٜمك سمف ، إٓ أن يٙمقن ص٤مطمٌف ٓ هم(0)ىم٤مل احلٚمٞمٛمل: إن يم٤من ؿمٞمئ٤ًم شم٤مومٝم٤ًم-- ومّمٖمػمة

 ومٙمٌػمة- --قمٜمف

 اقمت٘م٤مدوُمع قمدم  ،يمٗمرذًمؽ-- َمـ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف  اقمت٘م٤مد طمٚمفُمع  واًمٖمّم٥م

  -احلٚمٌلاعم٤موردي وشم٤مسمٕمف -- ىم٤مًمف ومًؼ طمٚمف--

)ُم٤مٍل أو ـيم ُمتٛمقًٓ ؾمقاء يم٤من اعمٖمّمقب  (ِٚٓ غصت ِباًل ألدٍذ.. ٌضِٗ سدٖ) 

ل يم ٞمٛمتف ـ يم٠من ىم، وًمق همرم قمغم رده أوٕم٤مف (2))طم٦ٌم طمٜمٓم٦م(ـأرض( أو همػم ُمتٛمق 

 اطمت٤مج إمم أضمرة محؾ ـ -

 ىمٞمٛمتف وهق ُم٤م ٟم٘مص ُمـ (أسػ ٔمصٗ)ُمع رد  اعمٖمّمقب-- أيْم٤ًم يٚمزُمف ( ٚ)

 -(3)ؾمقاء سم٤مٓؾمتٕمامل أو ٓ

ُمدة إىم٤مُمتف وهل:  (أجشح ِثٍٗ)-- وإرش ُمع رد  اعمٖمّمقبأيْم٤ًم يٚمزُمف ( ٚ)

 -(4)، سم٠من مل يًتٕمٛمٚمفحت٧م يده وًمق مل يٜمتٗمع سمف

                                                 

   (0.526اًمٗمت٤موى اعمٕمتٛمدة )يمزسمٞم٦ٌم أو قمٜم٦ٌم- سم٠من شم٘ميض اًمٕم٤مدة سم٤معم٤ًمحم٦م سمف - 0

واحل٤مصؾ أن  -يًد ُمًدًا أو ي٘مع ُمقىمٕم٤ًم ُيّمؾ سمف ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض ُم٤م يتٛمقل سمامل: اعمتٛمقل- 2

   (5.375 حتٗم٦م اعمحت٤مج) -يمؾ ُمتٛمقل ُم٤مل وٓ يٜمٕمٙمس

ؿمٞم٦م طم٤م) يمٛمـ همّم٥م صمقسم٤ًم ومٚمًٌف ومٜم٘مص سمٚمًٌف، أو همّم٥م صمقسم٤ًم ومٜم٘مص سمٖمػم ًمٌس يمخرق أو طمرق-- 3

   (3.45اًمٌٞمجقري 

 ٤مسمٕمد ؿمٝمر، ويم٤من ىمٞمٛمتٝم ٤م، صمؿ رده٤مدرهؿ( وم٤مؾمتٕمٛمٚمٝم 111-51ؿمخص همّم٥م ؾمٞم٤مرة سمـ) ُِمَث٤مًُمُف:- 4

درهؿ( أرش  111-01دومع )أن ي اًمًٞم٤مرة، ويٚمزُمف يمذًمؽ ومٞمٚمزُمف رد :درهؿ( 111-41) ٤ميقم رده

ـ  ُمثالً  درهؿ 011يقم سمـقمٜمده عمدة ؿمٝمر ـ سم٤مقمت٤ٌمر أن يمؾ  ٤مأضمرة إىم٤مُمتٝم ويٚمزُمف يمذًمؽ أن يدومع، ٤مٟم٘مّمٝم

 درهؿ(- 111-03درهؿ(، ومٞمٙمقن اعمجٛمقع ) 3111)



 

 

﴿ ٕٕٚ ﴾ 

 

أضمرة  ـ ذم يمؾ  سمٕمض ُمـ أسمٕم٤مض اعمدةـ ذم اعمدة-- وٛمـ وًمق شمٗم٤موشم٧م إضمرة 

 -(0)ُمثٚمف ومٞمف 

 ٘م٤مسمؾ سم٠مضمرٍة قم٤مدًة-شمٚمزم أضمرة اعمثؾ-- إذا يم٤مٟم٧م اعمدة اعمٖمتّم٦ٌم َم٤م شمو

  ْٛاٌؼ١ٓ اٌّغظٛثخ سدو١ف ٠ى 

أو ، ومػمده عم٤مًمٙمف وإن قمٔمٛم٧م اعم١مٟم٦م ذم رده قمغم اًمٗمقر قمٜمد اًمتٛمٙمـاًمرد يٙمقن 

ه أوٕم٤مف ىمٞمٛمتف وًمق همرم قمغم عمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف  -ـ يم٠من اطمت٤مج إمم أضمرة محؾ ـ رد 

  ،سم٤مؾمتٕمامهل٤م ٤م٧م ىمٞمٛمتٝمومٜم٘مّم ٤مؾمتٕمٛمٚمٝم٤موم ؾمٞم٤مرةهمّم٥م  ًمق ُِمث٤َمًُمُف:

  -"أن أصٞم٧ٌم سمخدوش"ـيم ٤م٧م ىمٞمٛمتٝمٜم٘مّمومومل يًتٕمٛمٚمٝم٤م  ٤مهمّمٌٝمأو 

قمغم  ٟم٘مص اعمٖمّمقب سمرظمص ؾمٕمره-- ومال يْمٛمٜمف اًمٖم٤مص٥م ًمقُم٤م ]سمِِخالِف[ 

 -اًمّمحٞمح

 دىُ إرا رٍف اٌّغظٛة 

 -- وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمتٛمقًٓ أو همػم ُمتٛمقل:اعمٖمّمقب (ْ رٍففا)

  --غ١ش ِزّٛياٌّغظٛة وم٢من يم٤من 

ـ ـ يمؾمقاء أيم٤من ُم٤مًٓ ، ، وًمٙمـ ومٞمف اإلصمؿاًمٖم٤مص٥م ُم٤م أشمٚمٗمف ٓ يْمٛمـ٤محلٙمؿ: أٟمف وم

 -ـ وٟمحق ذًمؽ وزسمؾ ومخر حمؽمُم٦م يمٚم٥م ُي٘متٜمك وطمنماتـ، أم همػم ُم٤مل يمـ ـ  طم٦ٌم سمر

                                                 

 ًمزُمف-- ًمق همّم٥م ؾمٞم٤مرة ُمدة أؾمٌقع وهل ؾمٚمٞمٛم٦م، صمؿ صدُم٧م وسم٘مٞم٧م قمٜمده أؾمٌققم٤ًم أيْم٤مً  ُِمَث٤مًُمُف: -0

 -عم٤م سمٕمده٤م ، وأضمرة ُمثٚمٝم٤م ُمٕمٞم٦ٌمعم٤م ىمٌؾ اًمّمدُم٦م ُمع اًمرد وأرش اًمٜم٘مص أضمرة ُمثٚمٝم٤م ؾمٚمٞمٛم٦م



 

 

﴿ ٕٕٛ ﴾ 

 

 ٞمف شمٗمّمٞمؾ:ومٗم --ِزّٛاًلاٌّغظٛة وإن يم٤من 

 اعمتٛمقل ًمف ُمثؾ، اعمٖمّمقب هذا وم٢مُم٤م أن يٙمقن 

 ًمف ُمثؾ- أن ٓ يٙمقنوإُم٤م 

 أو ٟم٘مد ـ--  ٟمح٤مسـ يمِمٕمػم أو  (ٌٗ ِثً) اعمتٛمقل باعمٖمّمقهذا  (ئْ وبْـ)وم

يم٤من اًمتٚمػ سمآوم٦م ؾماموي٦م أو سم٢مشمالف  ؾمقاءً  (ثّث٥ٍٗم )اًمٖم٤مص (ظّٕٗ)٤محلٙمؿ: أٟمف وم

 -، إٓ إن شمراوٞم٤م قمغم اًم٘مٞمٛم٦ماًمٖم٤مص٥م

َٚمؿوضم٤مز  (0)ن ُم٤م طمٍمه يمٞمؾ أو وز :واعمثكم  ً  -(2)ف ومٞم اًم

٤محلٞمقاٟم٤مت يم ،(3)ـ ٤مً ُمت٘مقُم سم٠من يم٤منـ  (ِثً( أي: اعمٖمّمقب )ئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ أٚ) 

  --واًمًٞم٤مرات واًمدور

 ، (ئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِثً-- ل١ّزٗ) ( رد  ـث) يْمٛمٜمف٤محلٙمؿ: أٟمف وم

                                                 

أٟمف ي٘مدر ذقم٤ًم سم٤مًمٙمٞمؾ أو  :أي ُم٤م وٌٓمف ذقم٤ًم يمٞمؾ أو وزن، سمٛمٕمٜمكو وزن(: ىمقًمف )ُم٤م طمٍمه يمٞمؾ أ -0

ُم٤م أُمٙمـ ومٞمف ذًمؽ، وم٢من يمؾ رء يٛمٙمـ وزٟمف طمتك احلٞمقان، ومخرج سمذًمؽ: ُم٤م  :اًمقزن، وًمٞمس اعمراد

 سمتٍمف- (3.063إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم - )-- ومٙمؾٌّ ُمٜمٝمام ُمت٘مقميم٤مًمثٞم٤مب يم٤محلٞمقان، أو يذرعُ  يٕمدُّ 

َٚمؿيمٞمؾ وضم٤مز ومٞمف ُمث٤مل عم٤م طمٍمه   -2  ً  - واًمذرة يم٤مًمؼم واًمِمٕمػم :اًم

َٚمؿوُمث٤مل عم٤م طمٍمه وزن وضم٤مز ومٞمف   ً   واًم٘مٓمـ واًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم- يم٤مًمٜمح٤مس :اًم

َٚمؿوُمث٤مل عم٤م طمٍمه يمٞمؾ ووزن وضم٤مز ومٞمف   ً )إقم٤مٟم٦م  يم٤معم٤مء واًمدىمٞمؼ واًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واًمًٛمـ- :اًم

 ( سمتٍمف-3.063,064اًمٓم٤مًمٌلم 

م، وإن ضم٤مز ومٝمق ع يمحٞمقان وصمٞم٤مب-- ومام طمٍمه قمّد أو ذر -3 َٚمؿُمت٘مق   ً ومٞمف، واجلقاهر واعمٕمجقٟم٤مت  اًم

َٚمؿوٟمحقه٤م َم٤م يٛمتٜمع   ً م، وإن طمٍمه يمٞمؾ أو وزن- ) اًم  (-6.09حتٗم٦م اعمحت٤مج ومٞمف-- ُمت٘مق 



 

 

﴿ ٕٕٜ ﴾ 

 

ومٞمٕمدل إمم  -- ــ سم٠من وم٘مد اعمثكم ر رّد اعمثؾوًمٙمـ شمٕمذ   ًمف ُمثؾيم٤من إن  ويمذًمؽ

  ، ويٚمزُمف أىمَم ىمٞمؿ اعمٖمّمقب ُمـ وىم٧م همّمٌف إمم شمٕمذر ُمثٚمف-اًم٘مٞمٛم٦م

  :٠ٚجت فٟ اٌشد ثبٌم١ّخ 

ومٚمق  ،(ِٓ ٠َٛ اٌغصت ئٌٝ ٠َٛ اٌزٍفف )ًم (وبٔذ ِب أوثشن )أن يٙمق

ف ًمزُمت-- (611ت )ص٤مر سمٕمد ذًمؽو، (٥0111م )قمٜمد اًمٖمّمىمٞمٛمتف  ٧ميم٤مٟم

(0111)- 

، صمؿ (911 )إمم سمٕمد ذًمؽ ٧موارشمٗمٕم، (٥511م )ىمٞمٛمتف قمٜمد اًمٖمّم ٧ميم٤مٟموًمق 

 -(٧911م )-- وضمٌ(711 )إمم ٧مٟمزًم

 اًم٘م٤ميض اًمٖم٤مًم٥م، وم٢من همٚم٥م ٟم٘مدان وشم٤ًموي٤م-- قملم  اًمٜم٘مد واًمٕمؼمة سم٤مًمٜم٘مد-- 

 -واطمدًا ُمٜمٝمام

حل٘م٤مرة ىمٞمٛمتف سمٕمد اًمٙمت٤مسم٦م  :ومٙم٤مًمت٤مًمػ --أسمٞمض ويمت٥م ومٞمف همّم٥م ورىم٤مً وًمق 

 -ًمقرق وأضمرة اًمٙمت٤مسم٦مًمزُمف إذا شمٚمٗم٧م ىمٞمٛم٦م ا --همّم٥م وصمٞم٘م٦موًمق  ،ومٞمٚمزُمف ىمٞمٛمتف

 (3.485)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 

 ئرا رٍف اٌّغصٛة

 غ١ش ِزّٛي ِزّٛي ِثٍٟ ِزّٛي ِزمَٛ

 رد  ىمٞمٛمتفوٛمٜمف اًمٖم٤مص٥م سم سمرد  ُمثٚمفاًمٖم٤مص٥م وٛمٜمف  اًمٖم٤مص٥م ُم٤م أشمٚمٗمف ٓ يْمٛمـ

 



 

 

﴿ ٕٖٓ ﴾ 

 

قمغم  سمؾ هق سم٤مٍق  اًمٖم٤مص٥م، ٓ يٛمٚمٙمف --همّم٥م اًمِم٤مة وذسمحٝم٤م وـمٌخ حلٛمٝم٤موًمق 

)طم٤مؿمٞم٦م  -(0)ومػمده ًمف ُمع أرش اًمٜم٘مص سملم ىمٞمٛم٦م اًمِم٤مة وىمٞمٛم٦م اًمٚمحؿ ،ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمٝم٤م

 سمتٍمف (3.485اجلٛمؾ 

ًمف  مل جيز --ـ وؾ ٟمٕمٚمف ذم ُمًجد ووضمد همػمه٤مُمَ  ِغأٌخ وث١شح اٌٛلٛق:

ٌٞمٕمٝم٤م وأظمذ ىمدر ىمٞمٛم٦م أن يذم هذه احل٤مًم٦م  ًمٙمـ ًمف ،ًمًٌٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م عمـ أظمذ ٟمٕمٚمف

[-- ٕمٚمؿ أهن٤م عمـ أظمذ ٟمٕمٚمفمل ين ]سم٠مٟمٕمٚمف ُمـ صمٛمٜمٝم٤م إن قمٚمؿ أهن٤م عمـ أظمذ ٟمٕمٚمف، وإٓ 

 ( سمتٍمف3.470)طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  -ومٝمل ًم٘مٓم٦م

 : ِزٝ ٠ىْٛ سد اٌّغصٛثخ ١ٌظ لٍٝ اٌفٛس ِغأٌخ

 إٓ ذم ُم٠ًمًمتلم:  ،قمغم اًمٗمقريٙمقن اًمرّد 

 اًمٚمج٦م، وظمٞمػ ُمـ ُم٤م ًمق همّم٥م ًمقطم٤ًم وأدرضمف ذم ؾمٗمٞمٜم٦م وص٤مرت ذم إومم:

ومال يرد ذم هذه احل٤مًم٦م، سمؾ ي١مظمر إمم -- أو ٟمٗمس أو ُم٤مل قمْمقُمـ  ٟمزقمف شمٚمػ حمؽمم

 شمٚمَػ ُم٤م ذيمر سم٠من يّمؾ إمم اًمِمط-أن  ي٠مُمـ 

ٕن ، طمٞمٜمئذٍ  ًمإلؿمٝم٤مد وإن ـم٤مًمٌف اعم٤مًمؽ، وٓ إصمؿ قمٚمٞمف]اًمرد[ شم٠مظمػمه  اًمث٤مٟمٞم٦م:

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ) -إٓ سمٌٞمٜم٦م ذم اًمرد اًمٖم٤مص٥م ٓ ي٘مٌؾ ىمقلو اًمرد، اعم٤مًمؽ ىمد يٜمٙمر

 سمتٍمف (3.43

*** 

                                                 

 (-7.094احل٤موي اًمٙمٌػم - )ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م : ىمد ص٤مرت سم٤مًمٓمٌخ ًمٚمٖم٤مص٥م ويٖمرم ىمٞمٛمتٝم٤م -0



 

 

﴿ ٕٖٔ ﴾ 

 

 اٌفشق ث١ٓ اٌغصت ٚإٌٙت ٚاالخزالط ٚاٌغشلخ

 ضمٝمرة، إن اقمتٛمد وم٤مقمٚمف اًم٘مقة واًمِمدة- اًمٌمءأظمذ  اًمٜمٝم٥م:واًمٖمّم٥م 

 ضمٝمرة، إن اقمتٛمد اهلرب- اًمٌمءأظمذ  آظمتالس:

  -ُمـ طمرز ُمثٚمف أظمذ اًمٌمء ظمٗمٞم٦م اًمنىم٦م:

 -، أو أن ي٠مظمذ ُم٤م يم٤من ُم١ممتٜم٤ًم قمٚمٞمفٛمـ قمٚمٞمفحد ُم٤م ائتُ جين أ :ٞم٤مٟم٦ماخل

 

 شمْمٛمـ وامن اعمٖمّمقب --إُم٤مٟم٤مت إذا ظم٤من ومٞمٝم٤م



 

 

﴿ ٕٖٕ ﴾ 

 

 -(0)ؿاًمْمًُمَٖم٦ًم:  (اٌشفمخ)

قَم٤ًم: طمؼُّ متٚمٍُّؽ ىمٝمري، يث٧ٌم ًمٚمنميؽ اًم٘مديؿ قمغم اًمنميؽ احل٤مدث، ومٞمام  َذْ

 -(2)ضُُمٚمِؽ سمٕمق

ىَم٣َم َرؾُمقُل » ىم٤مل: cّم٤مري اهلل إٟمُم٤م رواه ضم٤مسمر سمـ قمٌد إَْصُؾ ومِٞمِف:

وَم٧ْم اًمٓمُّرُ  ^ اهلل ْؿ، وَم٢مَِذا َوىَمَٕم٧ْم احْلُُدوُد َوُس  ًَ ْ ُيْ٘م ْٗمَٕم٦ِم ذِم يُمؾ  َُم٤م مَل -- وَمال (3)قسم٤ِمًمِمُّ

 -أظمرضمف اًمٌخ٤مريش ؿُمْٗمَٕم٦مَ 

                                                 

 ،ًمْمؿ ٟمّمٞم٥م اًمنميؽ إمم ٟمّمٞمٌف :ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: إذا وٛمٛمتف إًمٞمف، سمٙمذاُمـ ؿمٗمٕم٧م يمذا - ُم٠مظمقذة  0

أو ُمـ  ،سمْمؿ ٟمّمٞم٥م ذيٙمف إًمٞمف وهق ود اًمقشمر، ومٙم٠من اًمنميؽ جيٕمؾ ٟمّمٞمٌف ؿمٗمٕم٤مً  أو ُمـ اًمِمٗمع

 (3.074طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ) -ـ أي سم٤مًمِمٗم٤مقم٦مـ : ٕن إظمذ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من هب٤م اًمِمٗم٤مقم٦م

 (97ص  ’- )اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسهب٦ٌم أو إرث أو ٟمحقمه٤م-- ومال ؿمٗمٕم٦مُم٤م ًمق ُمٚمٙمٝم٤م ظمرج سمف: -  2

ُم٘مًقُم٦م همػم إرض شمٙمقن  ٕهن٤م طمٞمٜمئذٍ : -- ومال ؿمٗمٕم٦م: أي: إذا سوم٧م وقمٞمٜم٧موىمٕم٧م احلدودإذا -  3

وم٧م اًمٓمرقُمِم٤مقم٦م-    : سُمٞمٜم٧م ُمّم٤مرف اًمٓمرق وؿمقارقمٝم٤م-وُسِ

 اٌشفمخ

  ..ثبٌخٍؽخ دْٚ اٌجٛاس فمخ ٚاججخشٚاٌ)اٌّزٓ( 

 ف١ّب ٠ٕمغُ دْٚ ِب ال ٠ٕمغُ. 

 .ٚغ١شٖ ٚفٟ وً ِب ال ٠ٕمً ِٓ األسض وبٌممبس

 ثبٌثّٓ اٌزٞ ٚلك ل١ٍٗ اٌج١ك.  

 ٟٚ٘ لٍٝ اٌفٛس، فاْ أخش٘ب ِك اٌمذسح ل١ٍٙب.. ثؽٍذ.  

 .ٚئرا رضٚ  شخص اِشأح لٍٝ ِشمص.. أخزٖ اٌشف١ك ثّٙش اٌّثً

 .اعزذمٛ٘ب لٍٝ لذس األِالن ٚئْ وبْ اٌشفمبُء جّبلًخ..
 



 

 

﴿ ٕٖٖ ﴾ 

 

  اٌغظت ثبة ػمت اٌشفؼخ ثبة روشعجت: 

 ،٤مل اًمٖمػم ىمٝمراً ومٙم٠مهن٤م ُمًتثٜم٤مة ُمـ حتريؿ أظمذ ُم ،شم١مظمذ ىمٝمراً أهن٤م  ٓشمٗم٤مىمٝمام قمغم

ويٚمٖمز هب٤م ، واًمِمٗمٕم٦م ُم٠مظمقذة سم٤مًم٘مٝمر ُم٤ٌمطم٤مً  ،وم٤مًمٖمّم٥م ُم٠مظمقذ سم٤مًم٘مٝمر قمدواٟم٤مً 

 -"طمرُم٦م قمـ ُم٤مًمٙمف وٓ ًمٜم٤م رء ي١مظمذ ىمٝمراً "وي٘م٤مل: 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍشفمخ

دارًا، ومٞمٌٞمع  وأن يٙمقن سملم زيد وقمٛمر

زيد طمّمتف ُمٜمٝم٤م ًمٌٙمر، ومٞم٘مقل قمٛمرو 

تؽ سم٤مًمِمٗمٕم٦م، وي٘م ٌض ًمٌٙمر: أظمذُت طمّم 

 سمٙمر اًمثٛمـ-

 : قمٛمرو-اًمِمٗمٞمع

 : سمٙمر- ُمٜمفواعمِمٗمقع 

 - اًمدار: واعمِمٗمقع

 

، سمخٚمٓم٦م اًمِمٞمقع ؽأي: أن اًمِمٗمٕم٦م صم٤مسمت٦م ًمٚمنمي (ثبٌخٍؽخ ٚاٌشفمخ ٚاججخ)

، سم٠من يٛمٚمؽ أظمقان ىمٓمٕم٦م أرض، ويقيد أطمدمه٤م سمٞمع ىمًٛمف ُمـ إرض ٔظمر

ُمع همػمه ؿ، وهق اًمذي يِمؽمك ٙمقن ذم اًمنميؽ اًمذي مل ي٘م٤مؾِم يإظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م و

 ذم إصؾ وُمٚمح٘م٤مشمف، يم٠من يٙمقن ذيٙم٤ًم ذم اًمدار ُمثالً وُمراوم٘مٝم٤م وـمري٘مٝم٤م-

 أسوبْ اٌشفمخ

 ُمِمٗمقع- 3

 

  ُمٜمفُمِمٗمقع - 2

 

 ؿمٗمٞمع - 0



 

 

﴿ ٕٖٗ ﴾ 

 

ُمـ اًمنميم٤مء ُمًت٘ماًل سمٜمّمٞمٌف، وم٤ٌمع أطمدهؿ ُم٤م  ىمًٛم٧م اًمدار، وأصٌح يمؾٌّ  أُم٤م إن

أن ي٠مظمذوا هذا اًمٜمّمٞم٥م سمحؼ اًمِمٗمٕم٦م، طمتك  ًمٌ٘مٞم٦م اًمنميم٤مءيٛمٚمٙمف ٕضمٜمٌل-- ومٚمٞمس 

  نمب وٟمحق ذًمؽ-وًمق يم٤مٟم٧م اعمراومؼ ُمِمؽميم٦م، يم٤معمٛمر وطمؼ اًم

^ اهلل ىَم٣َم َرؾُمقُل »ىَم٤مَل:  cضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل إٟمّم٤مري قمـ 

ْؿ، َرسْمَٕم٦ٍم َأْو طَم٤مئٍِط،  ًَ ْ شُمْ٘م يَم٦ٍم مَل ْٗمَٕم٦ِم ذِم يُمؾ  ِذْ طَمت ك ُي١ْمِذَن  َٓ َُيِؾُّ ًَمُف َأْن َيٌِٞمعَ سم٤ِمًمِمُّ

يَٙمفُ  ْ ُي١ْمِذْٟمُف وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِفِ ، وَم٢مِْن ؿَم٤مَء َأظَمَذ، َوإِْن ؿَم٤مَء شَمَرَك، وَم٢مَِذا سمَ (0)َذِ ٤مَع َومَل
 ش(2)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ

، ومال ؿمٗمٕم٦م جل٤مر اًمدار (اٌجٛاس)ظمٚمٓم٦م ( دْٚ)اًمِمٞمقع  سمخٚمٓم٦م وم٤مًمِمٗمٕم٦م صم٤مسمت٦م

 ُمالص٘م٤ًم يم٤من أو همػمه-

 :ششٚؽ اٌّشفٛع 

وهق َم٤م ي٘مٌؾ اًم٘مًٛم٦م، يم٤مًمَٕم٘م٤مر ) :أي (ف١ّب ٠ٕمغُع )أن يٙمقن اعمِمٗمق- 0

 -ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمف (دْٚ ِب ال ٠ٕمغُ) ،(واًمْمٞم٤مع اؾمؿ ًمٚمٛمٜمزل وإرض

  :ػبثؾ ِب ٠مجً اٌمغّخ 

ُمـ و، ٤ًم ًمتح٘مٞمؼ اعمٜمٗمٕم٦م اعم٘مّمقدة ُمٜمفيم٤من يمؾ ىمًؿ ُمٜمف ص٤محل --أٟمف إذا ىمًؿ

سمحٞم٨م يٛمٙمـ ضمٕمٚمٝمام  ،يمٓم٤مطمقن ومح٤مم يمٌػميـ، ٤ماًمقضمف اًمذي يم٤من يٜمتٗمع سمف ىمٌٚمٝم

  -، ومتث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦مـم٤مطمقٟملم ومح٤مُملم

                                                 

يَٙمفُ  َٓ َُيِؾُّ ًَمُف َأْن َيٌِٞمعَ »-  0 ، اخلؼم ي٘متيض إجي٤مب اؾمتئذان اًمنميؽ ىمٌؾ اًمٌٞمع شطَمت ك ُي١ْمِذَن َذِ

 -قمغم ظمالف إوممف ٛمؾ قمدم احلؾ ومٞموُي

ْ ُي١ْمِذْٟمُف وَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِفِ ومَ »-  2 َذا سَم٤مَع َومَل
أٟمف إذا اؾمت٠مذن ذيٙمف ذم اًمٌٞمع وم٠مذن ًمف ٓ  :ُمٗمٝمقم اخلؼم ش٢مِ

 -ؿمٗمٕم٦م ىم٤مل ذم اعمٓمٚم٥م ومل يٍم إًمٞمف أطمد ُمـ أصح٤مسمٜم٤م



 

 

﴿ ٕٖ٘ ﴾ 

 

  :ػبثؾ ِب ال ٠مجً اٌمغّخ 

 ، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يث٧ٌم ومٞمف طمؼاعم٘مّمقد ُمٜمف سمٓمٚم٧م اًم٘مًٛم٦م ُمٜمٗمٕمتفٕإذا ىمًؿ--  أٟمف

 وٟمحق ذًمؽ-اًمِمٗمٕم٦م، يمحاّمم صٖمػم وـم٤مطمقن صٖمػمة 

 فٟ وً ِب ال ٠ٕمً ِٓ األسض وبٌممبسع )اعمِمٗمقأن يٙمقن  (ٚ) -2

واؾمتحداث اعمراومؼ ذم : دومٕم٤ًم ًمير ُم١مٟم٦م اًم٘مًٛم٦م -- ومتث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م(ٚغ١شٖ

 - اًمنميؽ اجلديد-احلّم٦م اًمّم٤مئرة إمم

 -(0) شمٌٕم٤ًم ًمألرض ٓ اؾمت٘مالًٓ  سمٜم٤مء وؿمجريمؾ شمث٧ٌم اًمِمٗمٕم٦م ذم ويمذًمؽ 

 ومٞمٝم٤م-اًمِمٗمٕم٦م شمث٧ٌم إسمٜمٞم٦م وإؿمج٤مر إذا سمٞمٕم٧م وطمده٤م-- ومال أُم٤م 

وإُمتٕم٦م وٟمحق  ٤مت واًمًٞم٤مراتيم٤محلٞمقاٟمام يٜم٘مؾ ومٞم ٓ شمث٧ٌم اًمِمٗمٕم٦مويمذًمؽ 

ومٝمق همػم  ، سمخالف اًمَٕم٘م٤مرومٞمفريم٦م ٤مِمومال يدوم ضر اعم، : ٕن اعمٜم٘مقل ٓ يدومذًمؽ

 ومٞمت٠مسمد ومٞمف ضر اعمِم٤مريم٦م- --ُمٜم٘مقل

                                                 

 اٌشفؼخ ػٍٝ أػشة:. األش١بء فٟ  ٔ

 -: ٕهن٤م همػم ُمٜم٘مقليم٤مٕرض واًمدار --أؿمٞم٤مء شمث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م* 

 -٤مًمٌٜم٤مء واًمٖمراسيم --أؿمٞم٤مء شمث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م شمٌٕم٤ًم ًمٖمػمه* 

رض- ُمعوم٢مذا سم٤مع أطمد اًمنميٙملم ٟمّمٞمٌف ذم اًمٌٜم٤مء واًمٖمراس   - صمٌت٧م ًمنميٙمف ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م-ٟمّمٞمٌف ُمـ ٕا

 ٤مًمٓمٕم٤مم واًمثٞم٤مب- يم ،ُم٤م يٜم٘مؾ-- وهق يمؾ أؿمٞم٤مء ٓ شمث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م* 

 وم٢مذا سم٤مع أطمد اًمنميٙملم ٟمّمٞمٌف ذم ذًمؽ-- مل شمث٧ٌم ًمنميٙمف ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م- 

 ٤مًمٌٜم٤مء واًمٖمراس--- يمإذا سمٞمع ُمٜمٗمرداً  شمث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦مٓ أؿمٞم٤مء * 

اًمٌٜم٤مء واًمٖمراس ُمٜمٗمردا قمـ إرض-- مل شمث٧ٌم ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م: ٕٟمف ُمـ وم٢من سم٤مع أطمد اًمنميٙملم ٟمّمٞمٌف 

 سمتٍمف (7.98ن اًمٌٞم٤م)  ُمٜم٘مقل-
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 -ٌٞمع وُمٝمرـٛمٚمؽ سمٕمقض: يمأن يُ - 3

 -- ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م-(0)ثإذا ُمٚمؽ سمٖمػم قمقض يمٝم٦ٌم وصدىم٦م وإرُم٤م ]سمِِخالِف[ 

 ثبٌثّٓ)ُمـ اعمِمٗمقع ُمٜمف )اًمنميؽ اجلديد(  (2)راًمَٕم٘م٤م ؿِم٘مَص  ي٠مظمذ اًمِمٗمٞمعُ و

 -ع ٓ يقم اًمِمٗمٕم٦ميقم اًمٌٞم (اٌزٞ ٚلك ل١ٍٗ اٌج١ك

 --- أظمذه سمٛمثٚمفدراهؿ أو دٟم٤مٟمػم وأ ـ: سمر أو ذرةُمثٚمٞم٤ًم يموم٢من يم٤من 

ُم٤ًم يم : ٕٟمف اًمٌٞمع -- أظمذه سم٘مٞمٛمتف وىم٧م قم٘مدأو أصمقاب ؾمٞم٤مرةـ: وإن يم٤من ُمت٘مق 

 -اًمِمٗمٕم٦موىم٧م صمٌقت 

همػم سم٤مًمثٛمـ اًمذي وىمع قمٚمٞمف ُمـ اعمِمٗمقع ُمٜمف  ي٠مظمذ اًمِمٗمٞمُع ؿم٘مص اًمٕم٘م٤مروىمد 

 -يم٤معمٝمر يمام ؾمٞم٠مِت اًمٌٞمع

يٕمٚمؿ اًمِمٗمٞمع سم٤مًمٌٞمع، وذًمؽ سم٠من  ،(3)(لٍٝ اٌفٛس)ـمٚمٌٝم٤م  ( أي: اًمِمٗمٕم٦مٟٚ٘)

: ٕن اًمِمٗمٕم٦م طمؼٌّ صم٧ٌم (4)نٞم٤ٌمدر إمم اًمٓمٚم٥م سم٤مًمِمٗمٕم٦م سمح٥ًم اًمٕم٤مدة وىمدر اإلُمٙم٤موم

 -ًمدومع اًمير ومٙم٤من قمغم اًمٗمقر يمٗمقري٦م اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م

 -إن ؿمؼ قمٚمٞمف اًمذه٤مب ًمٞمالً  ومٚمق قمٚمؿ ًمٞماًل-- يم٤من ًمف شم٠مظمػم ذًمؽ إمم اًمٜمٝم٤مر

                                                 

ـ ورصم٦م اعمٞم٧م-ُمث٤مل اعمٚمؽ سم٤مإلرث-  0 ظمر أن ي٠مظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م ُم  : أن يٛمقت أطمد اًمنميٙملم-- ومال ُيؼ ًمٚمنميؽ ٔا

٘مص-  2  (3.086اإلىمٜم٤مع : اؾمؿ ًمٚم٘مٓمٕم٦م ُمـ إرض- )اًمِم 

 : هق اًمٜمّمٞم٥ُم ذم اًمٕملم اعُمِمؽميم٦م ُمـ يمؾ رء-(2.491اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر وذم )

 (338ص ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)- متتد إمم صمالصم٦م أي٤مم :وىمٞمؾ-  3

، وإن اًمِمٗمٕم٦مطم٘مف ذم  ً٘مطأن ُم٤م قمد  شمقاٟمٞم٤ًم )شم٠مظمرًا( ذم ـمٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م-- يُ : ـمٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م اًمْم٤مسمط ذم-  4

 (3.65)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري مل يٕمد شمقاٟمٞم٤ًم-- ومال يً٘مٓمٝم٤م- 
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، وٓ يٙمٚمػ ت٠مظمػم إمم اًمٗمراغ ُمـ ذًمؽاًموًمق قمٚمؿ ذم اًمّمالة-- يم٤من ًمف 

 -آىمتّم٤مر قمغم أىمؾ جمزيء

وًمق يم٤من اًمِمٗمٞمع ذم طم٤مل ىمْم٤مء احل٤مضم٦م-- مل يٙمٚمػ ىمٓمع ذًمؽ، سمؾ ًمف اًمت٠مظمػم إمم 

 اًمٗمراغ ُمـ ذًمؽ-

ؾ سمذًمؽ --أو هم٤مئ٤ًٌم قمـ اًمٌٚمد (0) وإن يم٤من ُمريْم٤مً  ٚمُٞمِمٝمد وم إٓو إن ىمدر، ومٚمٞمقيم 

 ـمٚمٌف-قمغم 

 (ثؽٍذ) -- ومٞمام هق ىم٤مدر قمٚمٞمفن ىمٍم  سم٠م (فاْ أخش٘ب ِك اٌمذسح ل١ٍٙب)

 -فؾم٘مط طم٘مو ؿمٗمٕمتف،

 مل أقمٚمؿ أن طمؼ اًمِمٗمٕم٦م قمغم اًمٗمقر،  ًمق ىم٤مل اًمِمٗمٞمع:أُم٤م 

ق سمٞمٛمٞمٜمف، ويٌ٘مك (2)فن زم اًمِمٗمٕم٦م، ويم٤من َم٤م خيٗمك قمٚمٞممل أقمٚمؿ أ ىم٤مل: أو -- صد 

 طم٘مف ذم اًمِمٗمٕم٦م-

 أظمذُت و )أ (متٚم ٙم٧ُم )ـيمغم إظمذ هب٤م، سمٚمٗمظ يدل قم اًمِمٗمٕم٦م ويٙمقن ـمٚم٥م

 ُمع أطمد أُمقر صمالصم٦م:  ذًمؽ ويِمؽمط أن يٙمقن ،(سم٤مًمِمٗمٕم٦م

 -اًمثٛمـ )اعمِمٗمقع ُمٜمف( إُم٤م ىمٌض اعمِمؽمي- 0

 -سمٙمقن اًمثٛمـ ذم ذُم٦م اًمِمٗمٞمع)اعمِمٗمقع ُمٜمف(  اعمِمؽمي أو رو٤م- 2

 سم٤مًمِمٗمٕم٦م- ٚمِمٗمٞمعأو ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض ًم- 3

 ة-- ومٞمٌ٘مك طم٘مف ذم اًمِمٗمٕم٦م-وإذا مل يٕمٚمؿ سمٌٞمع اًمِم٘مص إٓ سمٕمد ُميض ُمد

                                                 

 (338ص ’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)- هذا ذم اعمرض اًمث٘مٞمؾ، وم٢من يم٤من ُمرو٤ًم ظمٗمٞمٗم٤ًم ـ يم٤مًمّمداع ـ ومٙم٤مًمّمحٞمح- 0

 (3.67)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري - سم٠من يم٤من قم٤مُمٞم٤ًم وًمق خم٤مًمٓم٤ًم ًمٚمٕمٚمامء: ٕن ذًمؽ َم٤م خيٗمك قمغم اًمٕمقام-  2
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 (ٚئرا رضٚ  شخص اِشأح لٍٝ ِشمص.. أخزٖ اٌشف١ك ثّٙش اٌّثً)

ومٚمٚمنميؽ أن ي٠مظمذه  ف--ٜمّمٗمقمغم ؿم٘مِص داٍر ُمِمؽميم٦م يماعمرأة  ُمٝمريم٠من يم٤من 

  -(0)ؾ سمٛمٝمر اعمث

 : ٕٟمف وىم٧م صمٌقت اًمِمٗمٕم٦م-اًمٜمٙم٤مح وىم٧م قم٘مد --اعمثؾٛمٝمر واًمٕمؼمة سم

 --"شمزاطمؿ اًمِمٗمٕم٤مء"ك سمـ( وهق ُم٤م يًٛمٚئْ وبْ اٌشفمبء جّبلخ)

قمغم ىمدر احلّمص ُمـ -- أي: (نلٍٝ لذس األِال) ( أي: اًمِمٗمٕم٦معزذمٛ٘با)

 -اعمٚمؽ

 ،أصمالصم٤مً  سملم صمالصم٦م قم٦م٤ماعمٌ إرض يم٤مٟم٧م، يمام ًمق وم٘مد شمٙمقن طمّمّمٝمؿ ُمت٤ًموي٦م

 - أطمدهؿ طمّمتف ًمنميؽ طم٤مدث، ومٚمٌ٘مٞم٦م اًمِمٗمٕم٤مء احلؼ ذم اٟمتزاقمف ُمٜمف وم٤ٌمع

 :واًمث٤مين ،يٛمٚمؽ اًمرسمع :يم٤من أطمدهؿ ، يمام ًمقُمتٗم٤موشم٦م طمّمّمٝمؿ وىمد شمٙمقن

ذيم٤مؤه مجٞمٕم٤ًم  اًمٜمّمػ، وم٢مذا سم٤مع ص٤مطم٥م اًمرسمع طمّمتف، وأراد :واًمث٤مًم٨م ،اًمرسمع

 صمٚمثٞمٝم٤م- --صمٚم٨م احلّم٦م، وص٤مطم٥م اًمٜمّمػ --أظمذ ص٤مطم٥م اًمرسمع --ظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦مإ

وم٢مذا سم٤مع ص٤مطم٥م  --وسؤقمغم ىمدر اًمر ٤مًمِمٗمٕم٦مسم اًمِمٗمٕم٤مء إظمذ ًتحؼي :وىمٞمؾ

ي٘مًؿ اًمٜمّمػ ذم اعمث٤مل ٤محلٙمؿ: وم --ظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦مإه مجٞمٕم٤ًم ذيم٤مؤ اًمرسمع طمّمتف، وأراد

 اعمذيمقر سملم اًمنميٙملم ؾمقاء: ٕن ؾم٥ٌم صمٌقهت٤م اؾمؿ اًمنميم٦م وهق ذم اجلٛمٞمع ؾمقاء-

 

                                                 

درهؿ(، ومٞم٠مظمذ اًمنميؽ  111-8درهؿ(، وُمٝمر اعمثؾ ) 111-01- يم٠من يٙمقن ىمٞمٛم٦م ٟمّمػ اًمدار ) 0

 ؿِم٘مص اًمدار ويٕمٓمل هل٤م ُمٝمر اعمثؾ-
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 ئرا وبْ أدذ اٌشفمبء غبئجًب.. ِغأٌخ 

 - وشم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ قمغم ىمدر طمّمّمٝمؿ ،ضم٤مز ًمٚمح٤مضيـ ـمٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م

وىم٤مؾمؿ اًمنميم٤مء  ،يٓم٤مًم٥م سمٜمّمٞمٌف وم٢من طمي اًمٖم٤مئ٥م سمٕمد ذًمؽ-- يم٤من ًمف احلؼ أن

 ومٞمام أظمذوا سمٜم٦ًٌم ُم٤م يم٤من يٛمٚمؽ-

*** 
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 -وُمٜمف اعم٘مراض ،(0)عوهق اًم٘مٓم ،ضرْ ُمِمتؼ ُمـ اًم٘مَ ًُمَٖم٦ًم:  (اٌمشاض)

قَم٤ًم:  ر ومٞمف، واًمرسمح ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام-جِ ت  شمقيمٞمؾ ُم٤مًمؽ سمجٕمؾ ُم٤مًمف سمٞمد آظمر ًمٞمَ  َذْ

ـِ  ٤مُس ٌ  اًمٕمَ  ٤منَ يمَ » :ىم٤مل cسمـ قم٤ٌمسقمٌداهلل قمـ  إَْصُؾ ومِٞمِف:  ٥ِم ٚمِ ٓم  اعمُ ٌدِ قمَ  سم

v  َفِ سمِ  َل ٜمزِ ٓ يَ وَ  حراً سمَ  فِ سمِ  َؽ ًٚمُ ن ٓ يَ أَ  فِ ٌِ ٤مطمِ  َص غَم قمَ  طَ اؿمؽَمَ  ٦مً سمَ ٤مرَ َْم ُمُ  ٤مًٓ ُمَ  عَ ومَ ا دَ إذ 

                                                 

، عم٤مًمؽ ىَمَٓمع ًمٚمٕم٤مُمؾ ىمٓمٕم٦م ُمـ ُم٤مًمف ًمٞمتٍمف ومٞمٝم٤م وىمٓمٕم٦م ُمـ اًمرسمح: ٕن اىمراو٤مً  ؾمٛمٞم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م- 0

  ،سم٤محلج٤مز ٤مً ؿم٤مئٕميم٤من وًمٗمظ اًم٘مراض 

 ، ًمت٤ًموهيام ذم اًمرسمح، أو ٕن اعم٤مل ُمـ اعم٤مًمؽ واًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕم٤مُمؾ :وهل اعم٤ًمواة ؾمٛمٞم٧م ُم٘م٤مرو٦مو

يًٛمك  واًمًٗمر ،ُمـ اًمًٗمر وعم٤م ومٞمف هم٤مًم٤ٌمً ، ٕن يمال ُمٜمٝمام ييب سمًٝمؿ ذم اًمرسمح: وؾمٛمٞم٧م ُمْم٤مرسم٦م

 (3.72طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ، 3.502طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ )- سم٤مًمٕمراقيم٤من ؿم٤مئٕم٤ًم ًمٗمظ اعمْم٤مرسم٦م و، ٤مضسمً 

 اٌمشاض

 ٌٍٚمشاض أسثمخ ششٚغ:)اٌّزٓ( 

 . أْ ٠ىْٛ لٍٝ ٔبضٍّ ِٓ اٌذساُ٘ ٚاٌذٔب١ٔش.ٔ

  ،اٌّبي ٌٍمبًِ فٟ اٌزصشف ِؽٍمًب. ٚأْ ٠أرْ سةُّ ٕ

 أٚ ف١ّب ال ٠ٕمؽك ٚجٛدٖ غبٌجًب.

 . ٚأْ ٠ششغ ٌٗ جضءًا ِمًٍِٛب ِٓ اٌشثخ.ٖ

 . ٚأْ ال ٠مذَّس ثّذح.ٗ

 ٚال ظّبْ لٍٝ اٌمبًِ ئال ثمذٚاْ.  

َْٚئرا دصً سثخ ٚخغش  .اٌشثُخ اْ.. ججش اٌخغشا
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 أسوبْ اٌمشاض

 قمٛمؾ -4

 

 ُم٤مًمؽ -0

 م
 رسمح -5

 

 قم٤مُمؾ -2

 
 ُم٤مل -3 صٞمٖم٦م -6

 

 مَم إِ  فُ ـمُ َذ  عَ ومِ رُ ومَ  ،ـٌ ٤مُمِ َو  قَ ٝمُ ومَ  --ؾٕمَ ن ومَ ٢مومَ  ،٦مٍ ـمٌَ رَ  دٍ ٌِ يمَ  اَت ذَ  فِ سمِ  يِمؽَمِ ٓ يَ وَ ، ي٤مً ادِ وَ 

 -أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل شهُ ٤مزَ ضَم ٠مومَ  ^اهلل  قلِ ؾُم رَ 

ـُ  نُ ثاَم قمُ  ٤منَ قمـ قمٌٞمداهلل سمـ دارة ىم٤مل: يمَ و  ٦مِ ٞم  ٚمِ ٤مهِ  اجلَ ذِم  اً رَ ٤مضمِ شمَ  الً ضُم رَ  v ٤منَ ٗمَ قمَ  سم

ـُ  رُ ٛمَ  قمُ ٤ميِن قمٓمَ أَ  :قمٌٞمد آٟمّم٤مري ىم٤ملوقمـ  ،٤مً اَو رَ ىمِ  فُ ٤مًمَ ُمَ  عُ دومَ يَ  ٤منَ يمَ وَ  ،مِ ؾمالَ اإلِ وَ   سم

ً  ٤مٟمَ يمَ ، وَ ٦مً سمَ ٤مرَ َْم ُمُ  ٤مًٓ ُمَ  v ٤مِب ٓم  اخلَ   ،٤ملٍ ُمَ  اَت ذَ  ةً رَ ٤مضمِ شمَ  b ٦مٌ جيَ دِ ظَم  ةُ دَ ٞم  ٧م اًم

 -٦مً سمَ ٤مرَ َْم ُمُ  ٤مَل اعمَ  عُ دومَ شمَ وَ  ،٤مَل ضمَ اًمر   رُ ٠مضمِ ًتَ شمَ 

شمقيمٞمؾ ُم٤مًمؽ سمجٕمؾ ُم٤مًمف سمٞمد آظمر ًمٞمتجر قم٤ٌمرة قمـ ـ َم٤م ي٠مِت  أظمذاً ـ واًم٘مراض 

 -ومٞمف، واًمرسمح ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام

  :عجت روش ثبة اٌمشاع ػمت ثبة اٌشفؼخ 

ٝمام، إٓ أن احل٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م ذم اًمِمٗمٕم٦م: هق دومع أن احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إمم ضمقاز يمؾ  ُمٜم

 اًمير، واحل٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م ذم اًم٘مراض: هق اًمٜمٗمع ًمٚمامًمؽ وًمٚمٕم٤مُمؾ-
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 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍمشاض  

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

قم٤مُمٚمتؽ[ أو و٤مرسمتؽ أو ىم٤مروتؽ ]

  (درهؿ 0111) ـًمذم هذه ا

 - ُمٜم٤مصٗم٦م قمغم أن اًمرسمح سمٞمٜمٜم٤م

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م- 

 

 -زيد: اعم٤مًمؽ

 - قمٛمرو: واًمٕم٤مُمؾ

 -(درهؿ 0111) :واعم٤مل

 : دم٤مرة-واًمٕمٛمؾ

 : ٟمّمػ اًمرسمح-واًمرسمح

  : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-واًمّمٞمٖم٦م

اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ُمـ رأس  ي٘مقل ًمٚمٕم٤مُمؾو ،ومٞمٕمٓمل اعم٤مًمؽ ًمٚمٕم٤مُمؾ رأس اعم٤مل

راعم٤مل ؿمٞمئ٤مً  ومٚمؽ أو ـ وزم اًمٜمّمػ،  وُم٤م يتٗمؼ ُمـ رسمٍح ومٚمؽ اًمٜمّمػوشمٍمف،  : ادم 

 -وهٙمذااًمثٚمث٤من ـ وزم  ثٚم٨ماًم

قمـ سمٞمع ُم٤م  اعم٤ًمىم٤مةيمام ظمرضم٧م  ،رظمّم٦م ظم٤مرج قمـ ىمٞم٤مس اإلضم٤مرات واًم٘مراض

 اًمٕمراي٤مظمرضم٧م قمـ سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ، و احلقاًم٦مظمرضم٧م ، وـ يمام ؾمٞم٠مِت ـ مل خيٚمؼ

 -قمـ اعمزاسمٜم٦م

  ٌمشاع:اششٚؽ 

اعمًٙمقك اًمٜم٘مد اعميوب  (ِٓ ٔبضٍّ ٍٝلض )اًم٘مرا (٠ىْٛ أْ) -0

إذ اًمٕمٛمؾ  ،ٕن ذم اًم٘مراض إهمراراً ، و(0)ًمٙمقهن٤م ىمٞمؿ إؿمٞم٤مء :(اٌذٔب١ٔشٚ اٌذساُ٘)ـيم

                                                 

 ٙمقهن٤م ىمٞمؿ إؿمٞم٤مء-ًمُمثٚمٝم٤م اًمٕمٛمالت اًمقرىمٞم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم  وي٠مِت- 0
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وم٤مظمتص سمام  ،ًمٚمح٤مضم٦ماًم٘مراض  زَ ق  ومٞمف همػم ُمْمٌقط، واًمرسمح همػم ُمقصمقق سمف، وإٟمام ضُم 

أن يٙمقن  يّمحال ، وم، وذًمؽ سم٤مًمٜم٘مقد أفمٝمروشمًٝمؾ اًمتج٤مرة سمف ،يروج سمٙمؾ طم٤مل

 -(0)اً أو شمؼم ٤مً طُمٚمٞمّ  رأس اعم٤مل

ًمق يم٤من إذ  ،(2)سيم٘مامش وٟمح٤م ٤مً قمروويٙمقن رأس اعم٤مل أن ٓ يّمح يمذًمؽ و

ومٌٕمٝم٤م، وىمد  ٚمق ىم٤مل: ظمذ هذه اًمًٚمٕم٦موم ،و٤ًم ومرسمام يٙمًد ؾمقىُمفورأس اعم٤مل قَمر

  -ىم٤مروتؽ قمغم صمٛمٜمٝم٤م، وم٘مد ٟمص اًمِم٤مومٕمل قمغم وم٤ًمد اًم٘مراض

 :٠ٚشزشؽ فٟ ِبي اٌمشاع أ٠ؼًب 

-- مل جمٝمقًٓ ُمٕمٚمقُم٤ًم ضمٜم٤ًًم وىمدرًا وصٗم٦ًم، ومٚمق يم٤من  ُم٤مل اًم٘مراضأن يٙمقن  - أ

 -جمٝمقًٓ  اًمرسمح يٙمقن ٓ يمل: يّمح

اعم٤مًملم وًمق  أطمد قمغم اعم٘م٤مرو٦م شمّمح ومال ُمٕمٞمٜم٤ًم، ُم٤مل اًم٘مراض يٙمقن أن- ب

   أطمدمه٤م ذم اعمجٚمس وقمٚمؿ قمٞمٜمٝم٤م-- قمٜمد اسمـ طمجر واًمرُمكم-إٓ إن قَملم   ُمت٤ًمويلم،

 0111 )يم٠من ي٘مقل: ىم٤مروتؽ قمغم اًمذُّم٦م ذم ُم٤مل قمغم اعم٘م٤مرو٦مشمّمح  وٓ

 0111)هذه اًمـ قمغم ىم٤مروتؽ ومٞم٘مقل: جٚمساعم ذم ٤مقمٞم ٜمٝم إذا إٓ ، ذُمتلذم (درهؿ

 -(درهؿ

                                                 

 ُم٤م يم٤من ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م همػم ُميوب- اًمتؼم:وومٚمق ىم٤مرو٧م اعمرأة قمغم طمٚمٞمٝم٤م-- مل يّمح، - 0

  (3.027ًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م )طم٤مؿمٞم٦م ا

)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل  - ٕن ذم ذًمؽ ضمٝم٤مًم٦م وهمرر، إذ خيتٚمػ ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض سملم يقم ىمٌْمف ويقم سمٞمٕمف-2

3.233) 
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 يد ذم اعم٤مل يٙمقن أن اؿمؽماط يّمح ومال اًمٕم٤مُمؾ، سمٞمد ُم٤مل اًم٘مراض يٙمقن أن - ج

 وإضار قمٚمٞمف شمْمٞمٞمؼ ذًمؽ ذم ومٞمٙمقن احل٤مضم٦م، قمٜمد جيده ٓ ىمد ٕٟمف :همػمه أو اعم٤مًمؽ

 ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م، وًمق وىمػ طمتك يٓمٚم٥م اعم٤مَل وم٢من اًمًٚمٕم٦َم ىمد حتي ومٞمتخّٞمؾ اًمٕم٤مُمؾ  ،سمف

ًمٗم٤مت اعمتَجُر، وًمق اٟمٗمرد اًمٕم٤مُمؾ سم٤مًمٞمد، ويم٤من اعم٤مل طم٤مضًا ُمٕمف، مل شمٗمتف  ُمـ اعم٤مًمؽ

 هذه إؾم٤ٌمب-

سمٞمع ُمـ  (ِؽٍمًب اٌزصشف فٟ ٌٍمبًِؽ )اعم٤مًم (اٌّبي سةُّ ٠أرْ ٚأْ) -2

٤مًمٌٞمع وهل آؾمؽمسم٤مح سم ،اًمتج٤مرة :قفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُمؾومقمغم وضمف اًمتج٤مرة،  ذاءو

 واًمنماء-

 --- وماليًٛمك ىمراو٤مً اؾمتخراج اًمٕم٤مُمؾ اًمرسمح سم٤مطمؽماف ]سمخالف[

-- ومًد ٟمحق سمر ًمٞمٓمحٜمف وخيٌزه، أو همزل ًمٞمٜمًجف وخيٞمٓمفٚمق ىم٤مروف ًمٞمِمؽمي وم

يٛمٙمـ  اًم٘مراض ذع رظمّم٦م ًمٚمح٤مضم٦م، وهذه إقمامل ُمْمٌقـم٦م: ٕن اًم٘مراض

 -آؾمتئج٤مر قمٚمٞمٝم٤م

 غم اًمٕم٤مُمؾ:أُمثٚم٦م قمغم شمْمٞمٞمؼ اعم٤مًمؽ اًمتٍمف قم :شَمٜمٌِْٞمفٌ 

، ويمذًمؽ ٓ شمٌع ؿمٞمئ٤ًم طمتك ٓ شمِمؽِم ؿمٞمئ٤ًم طمتك شمِم٤مورينأن ي٘مقل اعم٤مًمُؽ: 

 -أو اًمٌٞمع : ٕٟمف ىمد ٓ جيده قمٜمد اًمنماء-- مل جيزشمِم٤مورين

 -- إٓ احلٜمٓم٦م اًمٌٞمْم٤مء ٓ شمِمؽمِ أن ي٘مقل اعم٤مًمُؽ: 

 -- مل جيز،احلٜمٓم٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم حمؾ يٜمدر وضمقد يم٤من ذًمؽوم٢من 

 در وضمقده٤م-- ضم٤مز- إن يم٤من ذم حمؾ ٓ يٜمو
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وإن ضمرت اًمٕم٤مدة سمحّمقل اًمرسمح -- ومٞمي زيد ُمـٓ شمِمؽِم إٓ أن ي٘مقل اعم٤مًمُؽ: 

ىمد ٓ يٕم٤مُمٚمف، وىمد ٓ جيد  ، إذٓطمتامل ىمٞم٤مم ُم٤مٟمع سمف شمٗمقت اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف: سمٛمٕم٤مُمٚمتف

ئمٝمر ًمٙمـ  ،عمٔم٤من اًمرسمح ٤مً شمْمٞمٞم٘مأن ذم ذًمؽ إو٤موم٦م إمم  ،قمٜمده ُم٤م ئمـ أن ومٞمف رسمح٤مً 

 -مل يي --ٕمٞمٜملم أهنؿ إن يم٤مٟمقا سمحٞم٨م شم٘ميض اًمٕم٤مدة سم٤مًمرسمح ُمٕمٝمؿذم إؿمخ٤مص اعم

 - ومٞمي-هذه اًم٘مري٦م اًمّمٖمػمة- ٓ شمِمؽِم إٓ سمرّ أن ي٘مقل اعم٤مًمُؽ: 

اًمتٗمقيض اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ اطمتٙم٤مم ومٞمف وًمٞمس اعمراد سمٕمدم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٕم٤مُمؾ-- 

ر إٓ ذم قمغم أٓ شمّتج (درهؿ 0111اًمـ)قمغم هذه  ىم٤مروتؽًمٚمامًمؽ، وم٢مٟمف ًمق ىم٤مل: 

 -: ٕن ومٞمٝم٤م ُمتًٕم٤ًم رطم٤ٌمً اًم٘مراض ضم٤مز --اًمثٞم٤مب

 --ويمذًمؽ ىمد ُيٕملّم صٜمٗم٤ًم ُمـ اًمثٞم٤مب يٕمؿ وضمقده، وئمٝمر شمقىمع آؾمؽمسم٤مح ومٞمف

أن ينمط قمٚمٞمف ذاء ُمت٤مع ُمٕملم ـ يمٝمذا اًمثقب ـ  ]سمخالف[، ومٞمجقز اًم٘مراض

 -ٕن اعمت٤مع اعمٕملم ىمد ٓ يرسمحومالجيقز-- 

 -هٕٟمف يٛمٙمٜمف ذاء همػم :اًم٘مراض ضم٤مز ُمٕملم-- ؾمٚمٕم٦مهن٤مه قمـ ذاء وإن 

ٚلبي: اشزش ثٙب  (دسُ٘ ٓٓٓٔ)مبًِ ٌٍ اٌّبٌُه ٌٛ دفكِغأٌخ 

 ِٕبصفخ.. دٕؽًخ، ٚاؼذٕٙب، ٚاخجض٘ب، ٚثك اٌخجض، ٚاٌشثُخ ث١ٕٕب

: ٕٟمف ذط قمٚمٞمف قمٛماًل وراء اًمتٍمف، واعمٓمٚمقُب ُمـ قم٘مد ٓ يّمح اًم٘مراض

 -يم٤محلٗمظ واحلَْرزوُم٤م ي٘مع شم٤مسمٕم٤ًم ًمف سم٤مًمتج٤مرة اًمتٍمف  :اًم٘مراض

ـُ واخلٌَُز أ  -ًمٞمس ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد اًم٘مراضو ٕمٛمالن ُم٘مّمقدانومُم٤م اًمٓمح
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قمٛمؾ -- وسمٞمٕمف وظمٞم٤مـمتفٜمًجف ًمهمزل ذاء  وُمثٚمفٓمحٜمف وظمٌزه، ًم ر  ـنماء سمُ وم

 سمؾ طمروم٦م- ،ًٛمك دم٤مرةشمُمْمٌقط ُيًت٠مضمر قمٚمٞمف ٓ 

، ذم إصح اًمٜم٩ًم ُمـ همػم ذط-- مل يٗمًد اًم٘مراض وأومٚمق ومٕمؾ اًمٕم٤مُمؾ اخلٌز 

 -ومال أضمرة ًمف --إن ـمحـ سمٖمػم اإلذن، ووأضمرشمف قمغم اعم٤مًمؽ إن أذن ًمف

 ،(غبٌجًب ٚجٛدٖ ٠ٕمؽك ال ف١ّبف )أن ي٠مذن ربُّ اعم٤مل ًمٚمٕم٤مُمؾ ذم اًمتٍم (أٚ)

 ومٚمق ذط قمٚمٞمف ذاء رء يٜمدر وضمقده يم٤مًمٞم٤مىمقت إمحر-- مل يّمح- 

 (اٌشثخ ِٓ ِمًٍِٛب جضءًاؾ )ًمٚمٕم٤مُمأي:  (ٌٗؽ )اعم٤مًم (٠ششغ ْأٚ) -3

  -اًمٕمنم وهٙمذا وأاًمرسمع  وأ٤مًمٜمّمػ يم

قمغم أن ىم٤مروتؽ ، يم٠من ي٘مقل ًمف: ومال يّمح --اًم٘مدر جمٝمقَل  اً يم٤من ضمزء إنأُم٤م 

، ومل ُيدد ًمف ُمـ اًمرسمح أو ىم٤مروتؽ قمغم أن ًمؽ ُم٤م يروٞمؽ أو ضمزءاً  ًمؽ ٟمّمٞم٤ٌمً 

 -ًمٚمجٝمؾ سم٤مًمٕمقض :اًم٘مدر

 أن طينم يم٠من ،ٓ يّمح اًمٕم٘مد إذا يم٤من اًمرسمح اعمنموط ٕطمدمه٤م ىمدرًا ُمٕمٞمٜم٤مً و

 أيمثر اًمرسمح ٓيٙمقن أن ٓطمتامل :اًمرسمح ُمـ ُمثالً  (درهؿ ٤0111م )ٕطمدمه يٙمقن

 -اعم٘مدار هذا ُمـ
 ويٙمقن ،ًمٚمامًمؽ يمٚمف اًمرسمحو ،قم٘مد اًم٘مراض وم٤مؾمداً  احل٤مًم٦م يٙمقن هذه وذم

 -ُمثٚمف أضمرة ًمٚمٕم٤مُمؾ
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راشم٥م سم٤مإلو٤موم٦م إمم  ،ُمـ اًمرسمح (%21ؾ )أن ينمط اعم٤مًمؽ ًمٚمٕم٤مُم ٓ يّمحو

 -ُمثالً  (0)(هؿدر 5111ه )ؿمٝمري ىمدر

 ـ وأْ ٠مٛي أْ ٠ىْٛ اٌشثخ وٍٗ ٌٍمبًِ اٌّبٌُهشغ ٌٛ شِغأٌخ 

 ( دسُ٘ ٓٓٓٔثٙزٖ اٌـ)لبسظزه  اٌّبٌه ٌٍمبًِ:

  ..ٌه ـ وٍٗ لٍٝ أْ اٌشثخ

ٚمامًمؽ ـ اًمرسمح يمٚمف ًم ومٞمٙمقن، : ٕٟمف قمغم ظمالف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مداًم٘مراض قم٘مدومًد 

 -ـ ص٤مطم٥م اعم٤مل

 ًٚ٘ ٌٍؼبًِ أجشح؟

ذم : ٕٟمف قمٛمؾ ـم٤مُمٕم٤ًم (2)ُمٓمٚم٘م٤مً  ًتحؼ اًمٕم٤مُمؾ أضمرة اعمثؾي: قمٜمد اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م

  -ضمع إمم إضمرةػموم ،ؿ ًمفومل يًٚم  ، اًمرسمح

 ومٞمف شمٗمّمٞمؾ:قمٜمد اسمـ طمجر: 

 ، ؾمتحؼ أضمرة اعمثؾا --يٕمٚمؿ سمٗم٤ًمد قم٘مد اًم٘مراض ٓاًمٕم٤مُمؾ  يم٤من إن

-- مل يًتحؼ أٟمف ٓ أضمرة ًمف- 2و وم٤ًمد قم٘مد اًم٘مراض- 0ـ: يٕمٚمؿ سماًمٕم٤مُمؾ إن يم٤من و

 -(0)ئ٤مً ؿمٞم

                                                 

ٌّلم وم٤ًمد اًمٙمثػم ُمـ شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُمـ، طمٞم٨م يتٕم٤مىمدون ُمع ُمـ يٕمٛمؾ 0 - وقمٚمٞمف يت

ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ إرسم٤مح قمٜمد اجلرد اًمًٜمقي أو  سم٠مُمقاهلؿ، قمغم أن يت٘م٤مى راشم٤ًٌم ؿمٝمري٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم، ويٙمقن ًمف

 (3.235)اًمٗم٘مف اعمٜمٝمجل همػمه- 

 شتف قمغم اًمتحٗم٦مطم٤مؿمٞم»ذم  ىم٤مًمف اسمـ ىم٤مؾمؿوفمـ أن ٓ أضمرة- اهـ  قم٘مد اًم٘مراضوإن قمٚمؿ وم٤ًمد أي:  -2

 - سمتٍمف



 

 

﴿ ٕٗٛ ﴾ 

 

 ـ وأْ ٠مٛي اٌّبٌه ٌٗأْ ٠ىْٛ اٌشثخ وٍٗ  اٌّبٌُهشغ ش ٌِٛغأٌخ 

 ( دسُ٘ ٓٓٓٔ: لبسظزه ثٙزٖ اٌـ)ٌٍمبًِ

 ..ٌٟ ـوٍٗ لٍٝ أْ اٌشثخ 

 -: ٕٟمف قمغم ظمالف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مداًم٘مراض قم٘مدومًد 

 ؟ أجشحًٚ٘ ٌٍؼبًِ 

٠مٟمف ومٙم ،ٕٟمف مل يٓمٛمع ذم رء :ٓ رء ًمف ذم إصحقمٜمد اًمرُمكم واخلٓمٞم٥م: 

 ُمتؼمقم٤ًم ذم هذه احل٤مًم٦م- قمٛمؾ

 -ٚمف ذًمؽوم ًمف أضمرة اعمثؾإذا فمـ أن إٓ  ٓ رء ًمف ذم إصحاسمـ طمجر:  وقمٜمد

وٓ ُيؼ ًمٚمٕم٤مُمؾ أن يٜمٗمؼ قمغم ٟمٗمًف ُمـ ُم٤مل اًم٘مراض: ٕن ًمف ٟمّمٞم٤ًٌم ذم اًمرسمح، 

ومال يًتحؼ ؿمٞمئ٤ًم آظمر، ومٚمق ذط اعم١مٟم٦م ذم اًمٕم٘مد-- ومًد قم٘مد اًم٘مراض، ويٙمقن اعم٤مل 

 ص٤مطم٥م اعم٤مل ـ، ويٙمقن ًمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة اعمثؾ-يمٚمف ًمٚمامًمؽ ـ 

 :إذا أؾمتٚمؿ اًمٕم٤مُمؾ رأس ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م وشمٍّمف سمف ذم اًمٌٞمع واًمنماء،  شَمٜمٌِْٞمٌف

اًمًٚمع  سمٕمد سمٞمعيٛمٚمؽ طمّمتف ُمـ اًمرسمح-- اًمٕم٤مُمؾ -- وم٢من وفمٝمر ومٞمف رسمح هبذا اًمتٍمف

سمح٥ًم صمؿ يت٘م٤مؾمؿ اعم٤مًمؽ واًمٕم٤مُمؾ اًمرسمح  ،داً قٟم٘م ّمػمورهت٤مشمٜمْمٞمْمٝم٤م ومٕماًل سمومجٞمٕمٝم٤م 

 -ُمٜمفسمٕمد متٞمٞمز رأس ُم٤مل اًم٘مراض آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمام 

                                                                                                                            

ـم٤مُمع ومٞمام  أٟمف طمٞمٜمئذٍ  :ووضمٝمف ،ٓيٛمٜمع آؾمتح٘م٤مق سمٗم٤ًمد قم٘مد اًم٘مراضٕمٚمؿ اًمىمْمٞمتف أن جمرد  -0

 - سمتٍمف ش6.93طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين »- ىم٤مًمف اسمـ ىم٤مؾمؿٌف اًمنمع ُمـ أضمرة اعمثؾ- اهـ أوضم



 

 

﴿ ٕٜٗ ﴾ 

 

اًمرسمح هذا شم٠مىمٞم٧م، و: ٕن "ؾمٜم٦م"ـيم (ثّذحض )اًم٘مرا قم٘مد (ال٠مذس ٚأْ) .4

، ومال يّمح اًمت٠مىمٞم٧م وٓ ، ٓطمتامل قمدم طمّمقل اًمرسمح ومٞمٝم٤مًمٞمس ًمف وىم٧م ُمٕمٚمقم

 -يمذًمؽ اًمتٕمٚمٞمؼ يمام ؾمٞم٠مِت

 زأل١ذ اٌلٍٝ جٙخ  اٌمشاض فٟ ٌٛ روش ِذحِغأٌخ : 

 ٚعىذ..  ـ لبسظزه عٕخ :ٌٛٗمـ و

 -ٕن شمٚمؽ اعمدة ىمد ٓ يروج ومٞمٝم٤م رء: قمغم إصح اًم٘مراض قم٘مدًد وم

ر قم٘مد اًم٘مراضًمق   :٘مقًمفـ يم وُمٜمٕمف اًمتٍمف سمٕمده٤م اًمنماء ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ ٛمدةً سم ىُمد 

 -أيْم٤مً ومًد قم٘مد اًم٘مراض  -وٓ شمتٍمف سمٕمده٤م ـ- ىم٤مروتؽ ؾمٜم٦م

 اٌششاء ِٓ ف١ٙب ٠زّىٓ ّذًحث ُلذِّس لمذ اٌمشاضٌٛ ِغأٌخ : 

  ـ.. ثمذ٘ب ٚال رجك لبسظزه عٕخ :مٌٛٗـ و ِٕٚمٗ اٌج١ك ثمذ٘ب

ذم اعمدة  وم٢مٟمف ىمد ٓ جيد راهم٤ٌمً ، خيؾ سم٤معم٘مّمقد فٕٟم أيْم٤ًم: ومًد قم٘مد اًم٘مراض

 -ومال حتّمؾ اًمتج٤مرة واًمرسمح

 اٌششاء، ِٓ ف١ٙب ٠زّىٓ ّذًحث ٌٛ ُلذِّس لمذ اٌمشاضِغأٌخ : 

 اٌج١ك روش ٓل عىذٚ ،ثمذ٘ب اٌششاء ِٓ ِٕٚمٗ

 ـ  لبسظزه عٕخ ٚال رشزش ثمذ٘ب :وأْ لبيـ  

 ومٗمٞمف ظمالف:

 ٘مْمٞم٦م يمالم اًمروو٦مشمٌٕم٤ًم ًم اًم٘مراض:قم٘مد مل يّمح -- اسمـ طمجر واخلٓمٞم٥م قمٜمد

: ٕن شمٕمٞملم شاًمٙمٗم٤مي٦م»وضمرى قمٚمٞمف ذم  ،شاًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕمل»وأصٚمٝم٤م  ًمٚمٜمقوي

 -سم٤مًمٌٞمع ٛمرارهاؾمتقمغم  ًمٚمتٍميحوم٤مطمت٤مج يمذًمؽ اعمدة ي٘متيض ُمٜمع اًمٌٞمع سمٕمده٤م 



 

 

﴿ ٕ٘ٓ ﴾ 

 

 آؾمؽمسم٤مح حلّمقل :واًمٌٞمجقري زاًمؼمًمُّ  قَمِٛمػمةاًمِمٝم٤مب  قمٜمد ذًمؽ ّمحُّ وي

  -اعمدة شمٚمؽ سمٕمد ومٕمٚمف ًمف اًمذي سم٤مًمٌٞمع

 اٌغشض ف١ٙب ٠زذمك ال ّذحثلمذ اٌمشاض  سُلذٌِّٛ 

  ـ ومٌٛٗ: لبسظزه عبلخ ـ.. 

 ضمرةاعمت٤م اعمٓمٚمقب ًمٚمٌْم٤مقم٦م اًمنماء ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ ٓ فٟم: ٕقم٘مد اًم٘مراض ومًد

 -اًمتٕم٤مُمؾ هذا ُمـ اعم٘مّمقد هق اًمذي اًمرسمح ًمٞمحّمؾ سمٞمٕمٝم٤مو ومٞمٝم٤م

يم٘مقًمف: إذا ضم٤مء رأس وم٢مذا قمٚم٘مف سمنمط ـ وأن ٓ يٕمٚم ؼ قم٘مد اًم٘مراض سمنمط،   .5

  -- سمٓمؾ قم٘مد اًم٘مراض-اًمِمٝمر ىم٤مروتؽ

-- سمٓمؾ قم٘مد ىم٤مل ًمف: ىم٤مروتؽ وإذا ضم٤مء رأس اًمِمٝمر شمٍمفًمق  ويمذًمؽ

 ٕمٚمٞمؼ اًمٕم٘مد-ٍمف ُمثؾ شمتشمٕمٚمٞمؼ اًمإذ  ،أيْم٤مً  اًم٘مراض

ىمٌض اعم٤مل  ،يده يد أُم٤مٟم٦م ٕن :سمتٚمػ اعم٤مل أو سمٕمْمف (اٌمبًِ لٍٝ ظّبْ ٚال)

  (:ئال) ومال وامن قمٚمٞمف ،سم٢مذن ُم٤مًمٙمف وم٠مؿمٌف ؾم٤مئر إُمٜم٤مء

سمٖمػم إذن سمرًا أو سمحرًا يم٠من ؾم٤مومر سم٤معم٤مل ًمت٘مّمػمه ـ  :تٕمد  سم أي: (ثمذٚاْ) - أ

 -اخلٓمر: عم٤م ومٞمف ُمـ ـ اًم٘مراض أو اؾمتٕمٛمٚمف ًمٖمػم ضمٝم٦م (0)اعم٤مًمؽ

 -ـ ًتٕمٛمٚمف ٟم٤مؾمٞم٤مً سم٠من ي ـ  طتٗمريسم وأ  - ب

، يم٠من يٙمقن ُم٤مل ضُم٤مل اًم٘مرا ام سمٞمده ُمـومٞم (ٚخغشاْ سثخ دصً ٚئرا) 

 ومٗمٞمٝم٤م طم٤مٓت: --درهؿ( 211)واخلنان ( درهؿ 0111) اًم٘مراض

                                                 

 (3.79طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ) -عم٤م ومٞمف ُمـ اخلٓمر، وٓ ي٤ًمومر ذم اًمٌحر إٓ سمٜمص قمٚمٞمف- 0



 

 

﴿ ٕ٘ٔ ﴾ 

 

 اٌذبٌخ األٌٚٝ: 

وم٤ًمد ذم يم٤ًمد ذم اًمٌْم٤مقم٦م أو أو ذم إؾمٕم٤مر رظمص  ؾمٌٌف:اخلنان  يم٤منإن 

 اًمثٛمر-- 

َْ ججش) :هذه احل٤مًم٦مذم وم٤محلٙمؿ  ؾمقاء وحمًقب ُمٜمف-- ُم٤م أُمٙمـ  (اٌشثُخ اٌخغشا

اًمرسمح وىم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم اًم٘مراض أن : ٕن يم٤من ىمٌؾ شمٍمف اًمٕم٤مُمؾ أو سمٕمده

 -، ومٞمجؼم اخلنان ُمـ اًمرسمحًمرأس اعم٤مل

  :اٌذبٌخ اٌثب١ٔخ

 --٥مّْم أو هىم٦م أو همَ  ،همرقويمحرق  (0)آوم٦م ؾماموي٦مؾمٌٌف: اخلنان إن يم٤من 

  ومٞمف شمٗمّمٞمؾ: :٤محلٙمؿ ذم هذه احل٤مًم٦موم

ذاء-- ضَمؼم  وأسمٌٞمع  سمٕمد شمٍمف اًمٕم٤مُمؾ ؾماموي٦م أ- إن يم٤من اخلنان سمآوم٦م

اًمرسمح وىم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم اًم٘مراض أن : ٕن قمغم إصحاخلناَن اًمرسمُح 

 طمتك يرد ُم٤م شمٍمف ومٞمف إمم ُم٤مًمٙمف- ُمـ اًمرسمح ؿمٞمئ٤مً  اًمٕم٤مُمؾ ومال ي٠مظمذًمرأس اعم٤مل، 

 ؼمٓجيذاء--  وأسمٌٞمع  ىمٌؾ شمٍمف اًمٕم٤مُمؾ ؾماموي٦م خلنان سمآوم٦مب- إن يم٤من ا

: ٕن اًمٕم٘مد يت٠ميمد سم٤مًمٕمٛمؾ، ذم إصح ، سمؾ ُي٥ًم ُمـ رأس اعم٤ملاًمرسمُح  اخلنانَ 

 811، ويٙمقن اًم٘مراض قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ رأس اعم٤مل )ٞمتحٛمٚمف اعم٤مًمؽومل يٕمٛمؾ، وم

 درهؿ(-

                                                 

ُمثؾ هبام ًمموم٦م اًمًاموي٦م ُمع أهنام ًمٞم٤ًم وـ ، يمحرق وهمرق، و- يم٤محلر واًمؼمد واًمّمقاقمؼ وٟمحقه٤م1

ـٍ  ًمٞمس ٟم٤مؿمئ٤مً ًمٙمقٟمف  :ُمٜمٝم٤م  سمتٍمف (5.238 طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز) -ـ قمـ ومٕمؾ ُُمَْمٛم 



 

 

﴿ ٕٕ٘ ﴾ 

 

  اٌشثُخٚطٛسح َْ  : ثؼذ رظشف اٌؼبًِ ججش اٌخغشا

 211)ـسم اًمٕم٤مُمؾ وم٤مؿمؽمى، وىم٤مل ادمر هبام (درهؿ 211) اعم٤مًمؽ ًمٞمفدومع إن إ

  --درهؿ 051ورسمح سمٕمد ذًمؽ  ،، صمؿ اؾمتٛمر ذم اًمتج٤مرةومتٚمػ أطمدمه٤م ؿمٞمئلم، (درهؿ

 ،ٕٟمف شمٍمف ذم ُم٤مل اًم٘مراض سم٤مًمنماء :اًمرسمح هبذا اخلنان ذًمؽ جيؼم: ٤محلٙمؿوم

صمؿ  ،(211) ُم٤مًمٙمفطمتك يرد ُم٤م شمٍمف ومٞمف إمم  سمحُمـ اًمر ؿمٞمئ٤مً  اًمٕم٤مُمؾ ومال ي٠مظمذ

 -ي٘مًؿ اًم٤ٌمىمل سمٞمٜمٝمام طم٥ًم اجلزء اعمٕمٚمقم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سمٞمٜمٝمام

 ٌلجً رظشف اٌؼبًِ:  زٍف ِٓ سأط اٌّبيٚطٛسح ادزغبة  ا 

ىمٌؾ ( 011)ومتٚمٗم٧م إطمدامه٤م  ،ادمر هبام :وىم٤مل (درهؿ 211) اعم٤مًمُؽ إذا دومع إًمٞمف 

ومل يٕمٛمؾ،  : ٕن اًمٕم٘مد يت٠ميمد سم٤مًمٕمٛمؾ،شمتٚمػ ُمـ رأس اعم٤مل: وم٤محلٙمؿ --اًمتٍمف

 -درهؿ( 011) ، ويٙمقن اًم٘مراض قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ رأس اعم٤ملٞمتحٛمٚمف اعم٤مًمؽوم

 (اٌّؼبسثخع )رٕزٟٙ ػمذ اٌمشا:  

وم٢مٟمف ذم أوًمف ويم٤مًم٦م، ، ٕن قم٘مد اًم٘مراض قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم: خسم٤مًمٗمً -0

   ،اعمتٕم٤مىمديـ احلؼ ذم اًمٗمًخـ ومٚمٙمؾ ُم، (0)ذيم٦م إذا طمّمؾ رسمح وآظمره

  ،ٛمقت أطمدمه٤مسمأو  -2

  ،قٟمفجٜمسمأو  -3

  ،فئ٢مهمامسمأو  -4

                                                 

وىمٞمؾ: أوًمف ويم٤مًم٦م  واظمتٚمػ ذم طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٕم٘مد وم٘مٞمؾ: أوًمف ويم٤مًم٦م وآظمره ذيم٦م-ىم٤مل اًمدُمػمي:  -0

 (5.259اًمٜمجؿ اًمقه٤مج )  -وآظمره ضمٕم٤مًم٦م



 

 

﴿ ٕٖ٘ ﴾ 

 

 -(0)ضالك رأس ُم٤مل اًم٘مراهبأو  -5

  سم٤مٟمتٝم٤مء قم٘مد اًم٘مراض يٚمزم اًمٕم٤مُمؾُم٤م:  

خ أو آٟمٗم٤ًم ،قم٘مد اًم٘مراضًممظمر: ومًخ٧م  سم٘مقل أطمدمه٤م اًمٗمًخ إذا طمّمؾ

  :-- يٚمزم اًمٕم٤مُمؾسم٤معمقت أو اجلٜمقن أو اإلهمامء

  -(2)ض ُم٤مل اًم٘مراديـ اؾمتٞمٗم٤مء   (أ)

 وذًمؽ سمٌٞمع اًمٕمروض عم٤مل قمرو٤ًم،إن يم٤من رأس ا وشمٜمْمٞمض رأس اعم٤مل (ب)

 -ؾمقاء أيم٤من ذم اعم٤مل رسمح أم ًٓمٞمّمٌح ٟم٘مقدًا، 

 ِٚ َٚػٍٝ اٌؼبًِاالعز١فبء أٚ اٌزٕؼ١غ ذً ٌض:  

 -وجيقز إن مل يٓمٚم٥م اعم٤مًمؽإن ـمٚم٥م ُمٜمف اعم٤مًمؽ آؾمتٞمٗم٤مء أو اًمتٜمْمٞمض، 

 ِبي اٌمشاض ثمَط ٌٛ اعزشد اٌّبٌُهِغأٌخ : 

 ..ٙٛس سثخ ٚخغشاْلجً ـدسُ٘(  ِٓٓٔٓ  ٕٓوأْ اعزشد: )

ـ ، : ٕٟمف مل يؽمك ذم يده همػمهداعمًؽَمَ سمٕمد  درهؿ( 81) ًم٤ٌمىملإمم ارضمع رأس اعم٤مل 

سمٕمد  رأس اعم٤مل إمم اعم٘مدار اًم٤ٌمىمل ومػمضمعد ُمـ رأس اعم٤مل، ذًمؽ اعم٘مدار اعمًؽَمَ  طُّ ُُي  أي:

ذًمؽ ، ومٕمٚمٞمف ُيٌٜمك اًمرسمح واخلنان، ويم٠من اعمٕم٤مُمٚم٦َم وىمٕم٧م قمغم درهؿ( 81) اعمًؽمد وهق

 (6.012حتٗم٦م اعمحت٤مج )اهـ أصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ  -ـ أول ُمرةدرهؿ(  81)اعم٘مدار 

                                                 

ُمؾ ُمـ أم سم٢مشمالف اعم٤مًمؽ ًمٙمـ يًت٘مر ٟمّمٞم٥م اًمٕم٤م ،اًمٕم٤مُمؾسم٤مشمالف أم  ،ؾمقاء أشمٚمػ سمآوم٦م ؾماموي٦م- 1

 (3.403ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )  ومٞمف- اًمرسمح

 (3.098)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  - سم٠من سم٤مع ٟمًٞمئ٦م وىمد أذن ًمف ومٞمف اعم٤مًمؽ-2



 

 

﴿ ٕ٘ٗ ﴾ 

 

 ِبي اٌمشاض اٌّبٌه ثمط اعزشدٌٛ ِغأٌخ : 

 ..ـٙٛس خغشاْ دسُ٘( ثمذ ِٓٓٔٓ  ٕٓ)

اعم٤مًمؽ  اؾمؽمد  ، صمؿ (81)، ورضمع اعم٤مل إمم (21)ومخن أوًٓ  (011)يم٤من رأس اعم٤مل  يم٠من

: اعم٤مًمؽ، ومٚمق ىم٤مل (81)، ومّم٤مر ُم٤م ذم يده (21)ًمٕم٤مُمؾ ، صمؿ رسمح ا(21)ذم طم٤مًم٦م اخلنان 

 - ُمـ اًمرسمح احل٤مصؾ ذم يدك، ومال رء ًمؽ (81)وهذه  (21)وأظمذت  (011)دومٕم٧ُم 

، واخلنان (25)اًمتل أظمذهَت٤م يم٤مٟم٧م ذم إصؾ  (21اًمـ)ومٚمٚمٕم٤مُمؾ أن ي٘مقل: 

ًمق  ضمؼم طمّم٦م اعمًؽمدٜمل ومال يٚمزُم ،اعمًؽمد واًم٤ٌمىمل ُمٗمْمقٌض قمغم مجٞمع رأس اعم٤مل

، ومٚمؿ يٌؼ ذم يدي قمغم هذا اًمت٘مدير ُمـ (5) --ُمٜمف (21)، وطمّم٦ُم يمؾ سمٕمد ذًمؽ ٧ُم رسمح

ه ُمٜمل، ومال  ،وأٟم٤م إٟمام أضمؼم ظمنان ُم٤م سم٘مل ذم يدي ،(75) إٓ رأس اعم٤مل وم٠مُم٤م ُم٤م شمًؽمدُّ

ٚم٧ُم (75)أًمتزم ضمؼمان ظُمناٟمف، وم٢مذا سم٘مل ذم يدي  ، وم٘مد ضمؼمُت ُم٤م (75)، وإذا أٟم٤م طمّم 

ُمٜمٝم٤م رسمح ٓ حت٥ًم ذم ضُمؼمان، ومٜم٘مًٛمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م  (5ومـ)، (81)ي أن قمكّم ضمؼُمه، وذم يد

  -سمتٍمف (7.482 هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م) -(0)اًمنمط طم٥ًم

                                                 

 -21، واؾمؽمد اعم٤مًمؽ سمٕمد اخلنان 21درهؿ، وظمن سمٕمده٤م  011رأس اعم٤مل  - 0

 (-81-- ىمًٓمٜم٤م هذا اخلنان  قمغم مجٞمع رأس اعم٤مل اعمتٌ٘مل ىمٌؾ اعمًؽمد )21وعم٤م ظمن 

 25-1]رأس اعم٤مل اعمتٌ٘مل[=  81 ÷]اخل٤ًمرة[  21=  ف١ىْٛ ٔغجخ اٌخغشاْ

 5= 25-1 × 21 (.. ٠خظٗ لذس ِٓ اٌخغشاْ:ٕٓاٌمذس اٌزٞ اعزشدٖ اٌّبٌه ِٓ اٌّبي )

 25]ىمدر اخلنان[ =  5+  21 ف١ىْٛ اٌّبٌه لذ اعزشد:

 -ًمٚمامل اعمتٌ٘مل+ ىمدر اخلنان هق اعمتٌ٘مل ذم يد اًمٕم٤مُمؾ سمٕمد اخلنان واعمًؽمد  سأط اٌّبي اٌجذ٠ذ:

 دسُ٘ ٘ٛ سأط اٌّبي اٌجذ٠ذ اٌزٞ ٠جت أْ ٠زذمك  ٘ٚ= 61+05( = 1-25 × 61+ ) 61

 ( ُمـ اًمرسمح سمٕمد اعمٌٚمغ اعمًؽمد-- وٛمـ رأس اعم٤مل اجلديد-05ومٞمٙمقن اًمـ )

 ( اًم٤ٌمىمل ُمـ اًمرسمح-- يت٘م٤مؾمامهن٤م طم٥ًم ُم٤م اؿمؽمـم٤م قمٚمٞمف ؾمقاء ُمٜم٤مصٗم٦م أو أصمالصم٤َم-5واًمـ)



 

 

﴿ ٕ٘٘ ﴾ 

 

 ب،دسُ٘( لٍٝ أْ ٠زجش ف١ٙ ٓٓٓ.ٓٔص٠ذ ٌمّشٚ ) دفكِغأٌخ : 

  دسُ٘( شٙش٠ًب ٕٓٓٓٚارفمب لٍٝ أْ ٠مؽٟ لّشٚ ٌض٠ذ )

 . فّب اٌذىُ؟.% ِٓ لذس سأط اٌّبيٕٓ ٠ٚمذَّس رٌه ثـ

أن ٓيٙمقن أو  ذا اعم٘مدارهبٓطمتامل أن ٓيٙمقن اًمرسمح ًمقضمقد اًمٖمرر،  :ٓ جيقز

يِمؽمط أن يٙمقن ٟمّمٞم٥م يمؾ  ُمٜمٝمام ُمـ اًمرسمح ُمٕمٚمقم ٟمام وإ، إٓ هذا اعم٘مداراًمرسمح 

 % أو أىمؾ أو أيمثر-21ُمثاًل أو  يم٤مخلُٛمسسم٤مجلزئٞم٦م، 

ٓ  ،% ُمـ اًمرسمح21أقمٓمٞمؽ  :أن ي٘مقل قمٛمرو ًمزيد وًمٙمل شمّمح اعمٕم٤مُمٚم٦م ومٕمٚمٞمف

، قمغم أن شمٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م ىمراض سم٤معمت٤مضمرة، ٓ سم٤مًمتالقم٥م س اعم٤ملأر ىمٞمٛم٦مُمـ 

 -سم٠مُمقال اًمٜم٤مس

*** 



 

 

﴿ ٕ٘ٙ ﴾ 

 

ً  ًُمَٖم٦ًم:  (اٌّغبلبح)  ٘مل-ُمـ اًم

قَم٤ًم:  ،(2)هًمٞمتٕمٝمده سمً٘مل وهمػم (0)صُمٕم٤مُمٚم٦ُم اًمِمخص همػمه قمغم ؿمجر خمّمق َذْ

 واًمثٛمرة هلام سمّمٞمٖم٦م-

قَم٤مَُمَؾ  ^َأن  َرؾُمقَل اهلل » cـ قمٛمر سمقمٌداهلل قمـ ُمـ اًمًٜم٦م:  إَْصُؾ ومِٞمِف:

ـْ صَمَٛمٍر َأْو َزْرعٍ  َأْهَؾ ظَمٞمؼَْمَ سمَِِمْٓمِر َُم٤م خَيُْرُج ُِمٜمَْٝم٤م ُِم
 أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من-ش (3)

  اٌمشاع:ثبة اٌّغبلبح ػمت  روش ثبةعجت  

 ًم٦مُمـ اًم٘مراض ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمؾ ذم رء سمٌٕمض ٟمامئف وضمٝم٤م أظمذت ؿمٌٝم٤مً أهن٤م 

  -إطمٙم٤مموهلذا احتدا ذم أيمثر ، اًمٕمقض

 

                                                 

 أن يتٕم٤مىمد اعم٤مًمؽ )ص٤مطم٥م اًمِمجر( ُمع همػمه قمغم ؿمجر اًمٜمخٞمؾ واًمٕمٜم٥م-- أي: 0

 - يمً٘مل اًمٜمخؾ وشمٚم٘مٞمحف وشمٜم٘مٞم٦م هنره، وطمٗمظ اًمثٛمر ودمٗمٞمٗمف وإصالطمف-2

 -حمٛمقل قمغم اًمِمجر اًمذي يم٤من سمخٞمؼم، ومل يٙمـ هب٤م همػم اًمٜمخؾ واًمٙمرموهق - 3

 اٌّغبلبح

 ٌٚٙب ششؼبْ:  ،إٌخً ٚاٌَىْشَ ٚاٌّغبلبح.. جبئضح لٍٝ)اٌّزٓ( 

 أدذّ٘ب: أْ ٠مذس٘ب ثّذح ِمٍِٛخ.  

 ِٓ اٌثّشح.   ٚاٌثبٟٔ: أْ ٠م١ٓ ٌٍمبًِ جضءًا ِمًٍِٛب

 ثُ اٌمًّ ف١ٙب لٍٝ ظشث١ٓ:

 . لًّ ٠مٛد ٔفمٗ ئٌٝ اٌثّشح.. فٙٛ لٍٝ اٌمبًِ.  ٔ

 .ئٌٝ األسض.. فٙٛ لٍٝ سة اٌّبي ٔفمٗ . ٚلًّ ٠مٛدٕ
 



 

 

﴿ ٕ٘ٚ ﴾ 

 

 اإلجبسح: ثبة اٌّغبلبح لجً ثبة زوش٠ٚ 

 -اإلضم٤مرة ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمزوم واًمت٠مىمٞم٧مُمـ  أظمذت ؿمٌٝم٤مً ٕهن٤م 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍّغبلبح

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

 ؾم٤مىمٞمتؽ قمغم هذا اًمٜمخؾ 

 ؾمٜم٦ًم( ًمتتٕمٝمده سمً٘مل عمدة )

 ُم٘م٤مسمؾ ٟمّمػ اًمثٛمر- 

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-

 : زيد-اعم٤مًمؽ

 ٛمرو- : قمواًمٕم٤مُمؾ

 : ؿمجر اًمٜمخٞمؾ-واعمقرد

 : ُم٤ًمىم٤مة ورقم٤مي٦م ًمٚمِمجر-واًمٕمٛمؾ

 : اًمثٛمر سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مصٗم٦م-واًمثٛمر

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ- واًمّمٞمٖم٦م

 

 أسوبْ اٌّغبلبح

 [ؿمجر اًمٜمخٞمؾ واًمٕمٜم٥م]اعَمقِرد  ,4

 

 اعم٤مًمؽ ,0

 
 اًمٕم٤مُمؾ  ,2 اًمٕمٛمؾ  ,5

 اًمّمٞمٖم٦م ,3 اًمثٛمر ًمٚمٕم٤مىمديـ ,6



 

 

﴿ ٕ٘ٛ ﴾ 

 

  ِششٚػ١خ اٌّغبلبح:  ِٓاٌذىّخ 

أن ُم٤مًمؽ إؿمج٤مر ىمد ٓ ُيًـ شمٕمٝمده٤م أو ٓ يتٗمرغ ًمف، وُمـ ُيًـ ويتٗمرغ ىمد 

ومدقم٧م ، إمم اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ ،املإمم آؾمتٕم اعم٤مًمؽومٞمحت٤مج  ،ٓ يٛمٚمؽ إؿمج٤مر

 -احل٤مضم٦م إمم دمقيزه٤م

وذم اؾمتئج٤مر ُمـ ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ اطمتامل ضر سم٤معم٤مًمؽ، وم٘مد هيٛمؾ إضمػم اًمٕمٛمؾ، 

 .ومال خيرج ؿمئ ُمـ اًمثٛمر، او خيرج ىمٚمٞمؾ ُمٜمف ٓ ي٘م٤مسمؾ إضمر اًمذي همرُمف اعم٤مًمؽ

 ٠شزشؽ فٟ ط١غخ ػمذ اٌّغبلبح: 

دون  ًمٗمٔم٤مً  ويِمؽمط اًم٘مٌقل، يّمح مل --ٚمق مل يذيمر اًمٕمقضأن يذيمر اًمٕمقض، وم

 ،صح --ق ؾم٤مىم٤مه ومل يٗمّمؾ إقماملومٚم، ومال يِمؽمط اًمتٕمرض ًمف، شمٗمّمٞمؾ إقمامل

 -ومٞمٝم٤م ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م قمغم اًمٕمرف اًمٖم٤مًم٥موُيٛمؾ 

 ُاٌّغبلبح دى:  

 ٟمققملم ُمـ اًمثامر وم٘مط ومه٤م: (لٍٝ جبئضح)

 -ٕن ُمقرد اًمٜمص قمٚمٞمف-- (إٌخً)ؿمجر   .ٔ

  -اًمٕمٜم٥مأي: ؿمجر - -(اٌَىشَ( ؿمجر )ٚ)  .ٕ

ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك اًمٜمخؾ سمج٤مُمع ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٜمخٞمؾ: إٟمام ضمقز وؿمجر اًمٕمٜم٥م  

 - امومج٤مزت اعم٤ًمىم٤مة قمٚمٞمٝم، ذم صمٛمرشمٞمٝمام (0) اخلرصِت  ٠مَ وشمَ  ،وضمقب اًمزيم٤مة

                                                 

 (-ًمٙمريؿسمنمى ا)- سم٠من يرى ُم٤م قمغم يمؾ ؿمجرة ومٞم٘مدره رـم٤ًٌم صمؿ ضم٤موم٤مً : اخلرص- 0



 

 

﴿ ٕٜ٘ ﴾ 

 

قمٜمٝم٤م ذم يمت٥م احلدي٨م هنل شمٜمزيف، ُمٜمٝم٤م ُم٤م  م ورد اًمٜمٝملوشمًٛمٞم٦م اًمٕمٜم٥م سم٤مًمٙمرْ 

قا »ىم٤مل:  ^ل أن اًمٜمٌ vقمـ أيب هريرة وهمػمه ورد ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  ٛمُّ ًَ شُم َٓ

ضُمُؾ اعمُ  ـِ وَم٢مِٟم اَم اًْمَٙمْرُم ىَمْٚم٥ُم اعمُ »وذم رواي٦م:  ،شؿُ ًٚمِ اًْمِٕمٜم٥ََم اًْمَٙمْرَم، وَم٢مِن  اًْمَٙمْرَم اًمر   -(0)ش١ْمُِم

يم٤مًمتلم، واًمتٗم٤مح، واعمِمٛمش،  ؾم٤مئر إؿمج٤مر اعمثٛمرة قمغم شمّمح اعم٤ًمىم٤مةٓو

، دم٥م ذم ٟمامئٝم٤م اًمزيم٤مةٕهن٤م أؿمج٤مر مل  :واًمرُم٤من، واًمًٗمرضمؾ، واًمتقت اًمِم٤مُمل

اعمٕمتٛمد اًمذي هق - وهذا -، ومٚمؿ شمّمح اعم٤ًمىم٤مة قمٚمٞمٝم٤م اخلرص ذم صمٛمرهت٤مِت  ٠مَ قمدم شمَ و

 ش-اًمروو٦م»صححف اًمٜمقوي ذم 

ز اًمِم٤مومٕمل ذم اعمذه٥م اًم٘مديؿ ذم ؾم٤مئر إؿمج٤مر اعمثٛمرة يم٤مًمتلم اإلُم٤مم  وضمق 

 ش- اًمتٜمٌٞمفشمّمحٞمح »واًمتٗم٤مح: ًمٚمح٤مضم٦م، واظمت٤مره اًمٜمقوي ذم 

                                                 

أن ًمٗمٔم٦م اًمٙمرم  --شمًٛمٞم٦م اًمٕمٜم٥م يمرُم٤مً ؾم٥ٌم يمراه٦م  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء: شذح ُمًٚمؿ»ذم  ىم٤مل اًمٜمقوي- 0

 :ؾمٛمقه٤م يمرُم٤مً  ،يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٓمٚم٘مٝم٤م قمغم ؿمجر اًمٕمٜم٥م وقمغم اًمٕمٜم٥م وقمغم اخلٛمر اعمتخذة ُمـ اًمٕمٜم٥م

ا اًمٚمٗمٔم٦م رسمام ٕهنؿ اذا ؾمٛمٕمق :اًمٚمٗمٔم٦م قمغم اًمٕمٜم٥م وؿمجره ـمالق هذهإومٙمره اًمنمع  ،ًمٙمقهن٤م ُمتخذة ُمٜمف

  -ومقىمٕمقا ومٞمٝم٤م أو ىم٤مرسمقا ذًمؽ ،شمذيمروا هب٤م اخلٛمر وهٞمج٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمٞمٝم٤م

ـِ ٟم اَم اًْمَٙمْرُم ىَمْٚم٥ُم اعمُ إِ »قمـ  شذح ُمًٚمؿ»ذم  وىم٤مل أيْم٤مً  اًمرضمؾ اعمًٚمؿ أو  :ٟمام يًتحؼ هذا آؾمؿإ :ش١ْمُِم

ڇ ڍ ڍ ڌ ) :وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممـ سمٗمتح اًمراء ـ م م ُمِمتؼ ُمـ اًمٙمرَ ٕن اًمٙمرْ  :ىمٚم٥م اعم١مُمـ

يامن واهلدي واًمٜمقر واًمت٘مقى عم٤م ومٞمف ُمـ اإل :ً ٤مُمَ رْ ومًٛمك ىمٚم٥م اعم١مُمـ يمَ  [03]احلُُجرات: (ڌ

رضمؾ يمرم واُمرأة يمرم  :ي٘م٤مل :ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م ،ويمذًمؽ اًمرضمؾ اعمًٚمؿ ،واًمّمٗم٤مت اعمًتح٘م٦م هلذا اإلؾمؿ

يمريؿ  :سمٛمٕمٜمك ،ؾمٙم٤مهن٤مإيمٚمف سمٗمتح اًمراء و ،واُمرأشم٤من يمرم وٟمًقة يمرم ،ورضمالن يمرم ورضم٤مل يمرم

 اهـ -ويمريامن ويمرام ويمريامت



 

 

﴿ ٕٙٓ ﴾ 

 

 إفمٝمر- قمغم -ٝم٤مالطمصوىمٌؾ سُمُدو   ،سمٕمد فمٝمقر اًمثٛمرشمٙمقن ٤مىم٤مة صح٦م اعمًو

  ،اًمثٛمرة الحصىمٌؾ سُمُدو   سم٘م٤مء ُمٕمٔمؿ إقمامل: واًم٥ًٌم هق

 -ًمٗمقات ُمٕمٔمؿ اًمٕمٛمؾ سمٌدو صالطمٝم٤م: شمّمحومال ٝم٤م--الطمصسُمُدو   أُم٤م سمٕمد

إٓ سمرو٤م اًمٓمرف  ،قم٘مد ٓزم ُمـ اًمٓمروملم-- ومٚمٞمس ٕطمدمه٤م ومًخف واعم٤ًمىم٤مة

 أظمر- 

، واردة قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس، ومٝمل رظمّم٦م ظمرضم٧م قمـ سمٞمع ُم٤م مل خيٚمؼ ٤مىم٤مةواعمً

سمج٤مُمع  وم٘مط اًمٕمٜم٥مأحلؼ سمف و ،ؿمجر اًمٜمخٞمؾ ذم قمغم ُمقرد اًمٜمصومتٙمقن ىم٤مسة 

 -وضمقب اًمزيم٤مة

 :(ششؼبْة )صح٦م اعم٤ًمىم٤مأي:  (ٌٚٙب)

 (ِمٍِٛخ ثّذح) ؾُمع ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٤مُم اًمٕم٤مىمد ]اعم٤مًمؽ[ (أدذّ٘ب: أْ ٠مذِّس٘ب)

، ـ ؾمٜم٦ميم٠من ي٘مقل: ؾم٤مىمٞمتؽ قمغم هذا اًمِمجر ُمدة ـ يم٤مإلضم٤مرة ر هم٤مًم٤ًٌم يثٛمر ومٞمٝم٤م اًمِمج

 - وٓ جيقز اًمتقىمٞم٧م سم٢مدراك اًمثٛمر ذم إصح

 ٓ يّمح شم٘مدير قمٛمؾ اعم٤ًمىم٤مة سمٛمدة ٓ يثٛمر ومٞمٝم٤م اًمِمجر هم٤مًم٤ًٌم-و

يمثػمًا يم٤من أو ىمٚمٞماًل  (اٌثّشح ِٓ ٚاٌثبٟٔ: أْ ٠م١ِّٓ ٌٍمبًِ جضءًا ِمًٍِٛب)

 -%25% أو 51ٜم٦ًٌم اعمئقي٦م ، ويم٤مًميمٜمّمٗمٝم٤م أو رسمٕمٝم٤م

 ٕطمدمه٤م-  اًمثٛمر ن ذط يمؾإّمح اعم٤ًمىم٤مة شم ومال



 

 

﴿ ٕٙٔ ﴾ 

 

 ًمٖمػممه٤م-  اًمثٛمر رء ُمـن ذط إّمح شمٓ و

ؾم٤مىمٞمتؽ قمغم : ًمفـ يم٘مقل اعم٤مًمؽ  صمٛمر أؿمج٤مر ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمٕم٤مُمؾن ذط إّمح ٓشمو

 -ًمؽ َم٤م شمثٛمر هذه إؿمج٤مر اًمٕمنمة وم٘مط، واًم٤ٌمىمل زم ـأن 

يم٠من ؾم٤مىم٤مه قمنم ؾمٜملم قمغم أن ًمف ـ ٕم٤مُمؾ، صمٛمر ؾمٜم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚم ذطإن ّمح وٓ شم

 اعم٤مًمؽومٞمٗمقت قمغم هذه اًمًٜم٦م  وم٘مد ٓ شمقضمد اًمثٛمرة إٓ ذم، ـ اًمٕم٤مذةاًمًٜم٦م صمٛمرة 

 ٟمّمٞمٌف- اًمٕم٤مُمؾومٞمٗمقت قمغم همػم هذه اًمًٜم٦م  ٓ شمقضمد اًمثٛمرة إٓ ذمٟمّمٞمٌف ، أو 

ؾم٤مىمٞمتؽ قمغم أن : ًمٚمٕم٤مُمؾ يمٞمؾ ُمٕمٚمقم ُمـ اًمثٛمرة ـ يم٘مقل اعم٤مًمؽوٓ شمّمح إن ذط 

 : ٕٟمف رسمام ُم٤م أصمٛمرت ذًمؽ، أو مل شمثٛمر همػمه-واًم٤ٌمىمل زم أًمػ ص٤معَم٤م شمثٛمر اًمِمجر  ًمؽ

 - (0)يمقن اًمِٕمقض ُمـ همػم اًمثٛمرة  يّمح وٓ

 :ِب ٠زشرت ػٍٝ فغبد ػمذ اٌّغبلبح 

ذط ُمـ ريمـ ُمـ أريم٤مهن٤م أو  وم٤ًمد اعم٤ًمىم٤مة وقمدم صحتٝم٤م سم٤مظمتالل إذا شمٌلم  

وًمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة  ،٤من اًمثٛمر يمٚمف ًمٚمامًمؽ-- يمـ همػم ُمٕمٚمقمٜمّمٞم٥م اًمـ يم٠من يم٤من  ذوـمٝم٤م

 -عمثؾ قمٛمٚمف اًمذي ىم٤مم سمف اعمثؾ

                                                 

: ؾم٤مىمٞمتؽ قمغم هذا سم٠من ي٘مقل اعم٤مًمؽؾم٤مىم٤مه سمدراهؿ ]سم٠من  شمٕم٤مىمدا قمغم اإلضم٤مرة سمٚمٗمظ اعم٤ًمىم٤مة- ومٚمق 0

درهؿ[-- مل شمٜمٕم٘مد ُم٤ًمىم٤مة وٓ إضم٤مرة، أُم٤م قمدم اٟمٕم٘م٤مده٤م ُم٤ًمىم٤مة: ٕن اعم٤ًمىم٤مة  0111سمـ ؾمٜم٦ماًمٜمخؾ ُمدة 

يٙمقن سمٚمٗمظ إٟمام ٤مإلضم٤مرة ، ومًمٚمٗمظ شمٖمٚمٞم٤ٌمً -- دم اٟمٕم٘م٤مده٤م إضم٤مرةيٙمقن سمجزء ُمٕمٚمقم ُمـ اًمثٛمرة، وأُم٤م قم

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري اإلضم٤مرة ٓ سمٚمٗمظ اعم٤ًمىم٤مة، واًمٚمٗمظ اًمٍميح ذم رء-- ٓيٍمف ًمٖمػمه سم٤مًمٜمٞم٦م- )

 ( سمتٍمف-3.526 ، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ3.89



 

 

﴿ ٕٕٙ ﴾ 

 

 اٌمًّ فٟ اٌّغبلبح

 :ٟمققملمأي قمغم  (لٍٝ ظشث١ٓة )ذم اعم٤ًمىم٤مأي  (ثُ اٌمًّ ف١ٙب)

 ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕرض- :وأظمر  -ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمثٛمرة :أطمدمه٤م

  (لًّ ٠مٛد ٔفمٗ ئٌٝ اٌثّشح.. فٙٛ لٍٝ اٌمبًِ) وم٤مٕول:

ُمـ ٟمحق ـملم ـ  إهن٤مر وأسم٤مر ـ وشمٜم٘مٞم٦م جمرى اعم٤مء  ،(0)يمً٘مل اًمٜمخؾ وشمٚم٘مٞمحف

وومتح رأس اًم٤ًمىمٞم٦م وؾمده٤م قمٜمد اًمً٘مل قمغم ُم٤م  ،(2)وإدارة اًمدوٓب، وقمِم٥م

وسف  ،سم٤مًمِمجر ُمي   وإزاًم٦م طمِمٞمشٍ ، (3)وإصالح طُمَٗمِر اًمٜمخؾ، ي٘متْمٞمف احل٤مل

ة إن ضمرت اًمٕم٤مد (4)وشمٕمريش اًمٕمٜم٥م، قمـ وضمقه اًمٕمٜم٤مىمٞمد ًمتّمٞمٌٝم٤م اًمِمٛمس اجلريد

اقسمٙمقهن٤م قمغم اًمٕم٤مُمؾ،  ف يمذًمؽ ، وطمٗمٔمواًمٓمٞمقر وطمٗمظ اًمثٛمر وصٞم٤مٟمتف ُمـ اًمنُّ 

اًمثٛمر ]ىمٓمٕمف[ ودمٗمٞمٗمف ـ قمغم ويمذًمؽ ضَمَداد  ،ُمـ احلنمات سم٤معمٌٞمدات احلنمي٦م

 -- ومٝمذا اًمٕمٛمؾ يٕمقد قمغم اًمٕم٤مُمؾ-ٕهن٤م ُمـ ُمّم٤محلف إصح ـ

تٕم٤من قمغم وم٢من قمجز اًمٕم٤مُمؾ قمـ سمٕمْمٝم٤م ًمٙمثرة إؿمج٤مر أو يِمؼم اًمًٌت٤من-- اؾم

 ٟمٗم٘متف قمغم اًمٕم٤مُمؾ- ًمٙمـاًمِمجر سمٕم٤مُمؾ إو٤مذم، 

 

 

                                                 

 : ووع رء ُمـ ـمٚمع اًمذيمقر ذم ـمٚمع اإلٟم٤مث- اًمتٚم٘مٞمح- 0

 وهل آًم٦م ًمٜمْمح اعم٤مء يم٤معم٤مـمقر-، اًمداسم٦م ًمُٞمًَت٘مك هب٤م: أًم٦م اًمتل شمديره٤م اًمدوٓب- 2

 إضم٤مضملم-وهل  طمٗمرة طمقل اًمٜمخٚم٦م ي٘مػ ومٞمٝم٤م اعم٤مء ًمٞمنمسمف اًمٜمخٚم٦م: ةطمٗمر- 3

 -قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٜم٥م ويرومع ،وئمٚمٚمٝم٤م ،يرسمٓمٝم٤م سم٤محل٤ٌملو ،أن يٜمّم٥م أقمقاداً  :شمٕمريش اًمٕمٜم٥م- 4

 ؾٕمغم اًمٕم٤مُم-- ومرة ويتٙمرر يمؾ ؾمٜم٦مًمتٜمٛمٞم٦م اًمثٛم ت٤مج إًمٞمفيمؾ ُم٤م ُُي 



 

 

﴿ ٕٖٙ ﴾ 

 

 ( ٚلًّ ٠مٛد ٔفمٗ ئٌٝ األسض.. فٙٛ لٍٝ سة اٌّبي)واًمث٤مين: 

يمٜمّم٥م اًمدوٓب وطمٗمر إهن٤مر وسمٜم٤مء طمٞمٓم٤من اًمًٌت٤من وٟمّم٥م إسمقاب، ويمذًمؽ 

 -- ومٝمذا(2)ح سمف اًمٜمخؾٚم٘م  ، واحلجر واًمٓمٚمع اًمذي يُ (0)أدوات احلراصم٦م يم٤مًمٗم٠مس واعمِٕمَقل

 يمٚمف قمغم اعم٤مًمؽ-

 

 

 

 

 

                                                 

 (3.91)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري : اًمٗم٠مس اًمٕمٔمٞمؿ- اعمِْٕمَقل- 0

وهق ووع رء ُمـ ـمٚمع اًمذيمقر ذم ـمٚمع اإلٟم٤مث، وىمد يًتٖمٜمل سمٕمض اًمٜمخؾ قمـ  ًمٜمخؾ:شمٚم٘مٞمح ا- 2

)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ـمٚمع اًمذيمقر ًمٙمقهن٤م حت٧م ريح اًمذيمقر ومٞمحٛمؾ اهلقاء ريح اًمذيمقر إًمٞمٝم٤م- 

 (3.213اخلٓمٞم٥م 

 احلٞمٓم٤من يمٌٜم٤مء  وٓ يتٙمرر يمؾ ؾمٜم٦م ،ُم٤م ىمّمد سمف طمٗمظ إصؾ يمؾ

 ومٕمغم اعم٤مًمؽ أو يتٙمرر وًمق يمؾ ؾمٜم٦م ُمـ ـمٚمٍع أو ُمٜمجؾ ووم٠مس--



 

 

﴿ ٕٙٗ ﴾ 

 

 

 رؼش٠ش إٌخً

 ٚرفبط١ٍٙب -خ إٌخٍ



 

 

﴿ ٕٙ٘ ﴾ 

 

 اٌمًّ فٟ اٌّغبلبح

 .  ػٍٝ اٌؼبًِٔ . ػٍٝ ِبٌه األسعٕ

 تٕمٚمؼ سم٤مٕرض٤م يُم تٕمٚمؼ سم٤مًمثٛمرة٤م يُم

 ؾم٘مل اًمٜمخؾ

 

 شمٚم٘مٞمح اًمٜمخؾ

 شمٜم٘مٞم٦م جمرى اعم٤مء

 ٟمّم٥م اًمدوٓب

 طمٗمر إهن٤مر

 سمٜم٤مء احلٞمٓم٤من

 أدوات احلراصم٦م طمٗمظ اًمثٛمر ُمـ احلنمات

 ٌٛ ششغ اٌّبٌه لٍٝ اٌمبًِ اٌم١بَ ثّب ١ٌظ ل١ٍٗ..ِغأٌخ: 

- -ذط اًمٕم٤مُمؾ قمغم اعم٤مًمؽ اًم٘مٞم٤مم سمام ًمٞمس قمٚمٞمفًمق ويمذًمؽ  ،مل شمّمح اعم٤ًمىم٤مة

 عمثؾ قمٛمٚمف اًمذي ىم٤مم سمف- اًمثٛمر يمٚمف ًمٚمامًمؽ، وًمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة اعمثؾ ويٙمقن

 ئرا ِبد اٌّبٌه..ِغأٌخ: 

يم٤من  --ذا ُم٤مت اًمٕم٤مُمؾإوٛمؾ، ٕمٛمٚمف وأظمذ طمّمتف قمٜمد مت٤مم اًمٕماؾمتٛمر اًمٕم٤مُمؾ سم

 قم٤مروم٤مً  ذا يم٤من صم٘م٦مً إٜمف ُمـ ذًمؽ ن يٛمٙم  أن يتؿ اًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف، وقمغم اعم٤مًمؽ أًمٚمقارث 

 -سم٤مًمٕمٛمؾ



 

 

﴿ ٕٙٙ ﴾ 

 

 

 ُمِمتؼ ُمـ إضمر وهق اًمٕمقض-ًُمَٖم٦ًم:  (اإلجبسح)

قَم٤ًم: طم٦م سمٕمقض ، ُم٘مّمقدٍة ىم٤مسمٚم٦ٍم ًمٚمٌذل واإلسم٤مُمٕمٚمقُم٦مٍ  ُمٜمٗمٕم٦مٍ ]متٚمُِّؽ[ قم٘مد قمغم  َذْ

 -(0)م ُمٕمٚمق

                                                 

 خمرضم٤مت اًمتٕمريػ:- 0

 ومخرج سمـ]متٚمُّؽ[ ُمٜمٗمٕم٦ٍم: ]متٚمُّؽ[ إقمٞم٤من يم٤مًمٌٞمع-

 ٘مراض واجلٕم٤مًم٦م: ٕن اعمٜمٗمٕم٦م ومٞمٝمام جمٝمقًم٦م-وظمرج سمـ]ُمٕمٚمقُم٦م[: اًم

يم٤مؾمتئج٤مر سمٞم٤مع قمغم يمٚمٛم٦م ٓ و، وظمرج سمـ]ُم٘مّمقدة[: اؾمتئج٤مر شمٗم٤مطم٦م ًمِمٛمٝم٤م: ٕهن٤م شم٤مومٝم٦م ٓ شم٘مّمد

 -وإن روضم٧م اًمًٚمٕم٦م شمتٕم٥م

 وظمرج سمـ]ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌذل[: ُمٜمٗمٕم٦م اًمٌْمع: وم٤مًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ٓ يًٛمك إضم٤مرة، سمؾ يًٛمك ٟمٙم٤مطم٤ًم-

 اًمٚمٝمق يم٤معمزُم٤مر: ٕن ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٦م سمؾ هل طمرام- وظمرج سمـ]اإلسم٤مطم٦م[: إضم٤مرة آٓت

 وظمرج سمـ]قمقض[: اإلقم٤مرة: وم٢مهن٤م قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م جم٤مٟم٤ًم-

(  041ص ’، اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس401ص’يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر)وظمرج سمٛمٕمٚمقم: قمقض اعم٤ًمىم٤مة، وم٢مٟمف جمٝمقل- 

 سمتٍمف-

 اإلجبسح

ٚوً ِب أِىٓ االٔزفبق ثٗ ِك ثمبء ل١ٕٗ.. صذذ ئجبسرٗ ئرا لذسد )اٌّزٓ( 

 ِٕفمزٗ ثأدذ أِش٠ٓ: ثّذح أٚ لًّ.

 ٚئؼاللٙب ٠مزعٟ رمج١ً األجشح ئال أْ ٠ششغ اٌزأج١ً.

 ٚال رجؽً اإلجبسح ثّٛد أدذ اٌّزمبلذ٠ٓ.

 اٌم١ٓ اٌّغزأجشح.  ٚرجؽً ثزٍف 

 ٚال ظّبْ لٍٝ األج١ش ئال ثمذٚاْ.
 



 

 

﴿ ٕٙٚ ﴾ 

 

 [-65]اًمٓمالق:﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ ل اهلل شمٕم٤ممم:قىم إَْصُؾ ومِٞمِف:

َوَأسُمق  ^َت٠ْمضَمَر َرؾُمقُل اهلل اؾم»ىم٤مًم٧م:   bاًمًٞمدة قم٤مئِم٦م وُمـ اًمًٜم٦م: قمـ 

يْ  ـْ سَمٜمِل اًمد  يت ،(0)ؾسَمْٙمٍر َرضُماًل ُِم ٤مِر ىُمَرْيشٍ  ،(2)٤مَه٤مِدي٤ًم ظِمر  ـِ يُمٗم  وَمَدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف  ،َوُهَق قَمغَم ِدي

ٌَْح صَمالَراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم َوَواقَمَداُه هَم٤مَر صَمْقٍر سَمْٕمَد  أظمرضمف  شٍث صَمالِث ًَمَٞم٤مٍل سمَِراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم ُص

 اًمٌخ٤مري

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  : صَماَلصَم٦ٌم َأَٟم٤م : »^ اهللىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  vقَم ىَم٤مَل اهلُل قَمز  َوضَمؾ 

ـْ يُمٜم٧ُْم ظَمّْمَٛمُف ظَمَّمْٛمُتُف: َرضُمٌؾ َأقْمَٓمك يِب صُمؿ  هَمَدَر، ظَمّْمُٛمُٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞمَ  ٤مَُم٦ِم، َوَُم

ِف َأضْمَرهُ  ْ ُيَقوم  ا وَم٠َميَمَؾ صَمَٛمٜمَُف، َوَرضُمٌؾ اؾْمَت٠ْمضَمَر َأضِمػًما وَم٤مؾْمَتْقرَم ُِمٜمُْف َومَل  شَوَرضُمٌؾ سَم٤مَع طُمرا

 اًمٌخ٤مريأظمرضمف 

 

                                                 

 (0.280)ومتح اًم٤ٌمري - هق قمٌد اهلل سمـ أري٘مط- 0

ي٧م- 2 تدي ٕظمرات اعمٗم٤مزة ]اًمّمحراء[ وهل ـمرىمٝم٤م اخلٗمٞم٦م وُمْم٤مي٘مٝم٤م، وىمٞمؾ: : اعم٤مهر اًمذي هياخِلر 

 (2.09)اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر إٟمف هيتدي عمثؾ ظَمْرِت اإلسمرة ُمـ اًمٓمريؼ- 

 أسوبْ اإلجبسح

 . ػبلذأْ ِؼمٛد ػ١ٍٗ. ٕ ط١غخ. ٖ

 ُم١مضمر ]ُُمٙمري[

 ُمًت٠مضمر ]ُمٙمؽمي[

 أضمرة

 ُمٜمٗمٕم٦م

 إجي٤مب

 ىمٌقل



 

 

﴿ ٕٙٛ ﴾ 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌإلجبسح

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

ة ُمدًمتًٙمٜمٝم٤م ضمرشمؽ هذه اًمدار آ

  -درهؿ (0111)ـسم (ؾمٜم٦م)

 ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م-

 

 : زيد-اعم١مضمر

 : قمٛمرو- اعمًت٠مضمرو

 -درهؿ 0111: إضمرةو

 -اًمًٙمٜمك: اعمٜمٗمٕم٦مو

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ- واًمّمٞمٖم٦م

ويِمؽمط ومٞمٝم٤م  ،ومٞمجرى ومٞمٝم٤م ظمالف اعمٕم٤مـم٤مة ،ٓسمد ُمٜمٝم٤م هٜم٤م يم٤مًمٌٞمع واًمّمٞمٖم٦م

ُمـ اًمتقىمٞم٧م ذم قم٘مد اإلضم٤مرة ]إذ ٓسمد  إٓ قمدم اًمتقىمٞم٧م ،ٌٞمعمجٞمع ُم٤م ُمر ذم صٞمٖم٦م اًم

  وذيمر إضمرة: ٟٓمتٗم٤مء اجلٝم٤مًم٦م[-

 -يمٜم٤مي٦م وإُم٤م ٦مإُم٤م سُي :اإلجبسح ٚط١غخ

 هذه اًمدار ؿمٝمراً ؽ رشمُ ضم  ن ي٘مقل اعم١مضمر: أ٠مسم-- خاإلجبسح اٌظش٠ذ فظ١غخ

 ، درهؿ 011سمـ ؽ هذه اًمدار ؿمٝمراً أيمريتُ ي٘مقل اعم١مضمر: أو  ،درهؿ 011سمـ

 ؿمٝمراً  هذه اًمدار (0)ُمٜمٗمٕم٦م آضمرشمؽ أو أيمريتؽسم٘مقًمف:  إصح اٟمٕم٘م٤مد اإلضم٤مرةو

 ،ايمؽمي٧ُم أو  اؾمت٠مضمرُت أو  ىمٌٚم٧ُم اعمًت٠مضمر: ومٞم٘مقل  ،درهؿ 011سمـ

  ،(0)درهؿ 011سمـ ؿمٝمراً ُمٜمٗمٕم٦م هذه اًمدار  َؽ ٙمتُ ُمٚم  سُي٤ًم سم٘مقًمف:  ٜمٕم٘مدشم ويمذا

                                                 

يم٘مقل  ٞمٙمقن ذيمر اعمٜمٗمٕم٦م شم٠ميمٞمداً وم ،- إٟمام ضمقزت اإلضم٤مرة ُمع اإلو٤موم٦م إمم اعمٜمٗمٕم٦م ٕهن٤م َمٚمقيم٦م هب٤م0

ٌََتَٝم٤م قَملْمَ  سمِْٕمتَُؽ )اًم٤ٌمئع:  اِر َوَرىَم ووع إٟمام : ٕن ًمٗمظ اإلضم٤مرة قمدم آٟمٕم٘م٤مد: وُم٘م٤مسمؾ إصح(، َهِذِه اًمد 

، أؾمٜمك 3.442ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -ًمٚمٕملم: ٕن اعمٜمٗمٕم٦م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م هل٤م ومٙمٞمػ يْم٤مف اًمٕم٘مد إًمٞمٝم٤م؟ ُمْم٤موم٤مً 

 سمتٍمف (2.413اعمٓم٤مًم٥م 



 

 

﴿ ٕٜٙ ﴾ 

 

 -سمٛمٜمٗمٕم٦م دارك ؿمٝمراً قم٤مووتؽ ُمٜمٗمٕم٦م هذه اًمدار وشمٜمٕم٘مد سم٘مقًمف: 

  ،درهؿ 011سمـ اؾمٙمـ داري ؿمٝمراً ن ي٘مقل اعم١مضمر: أ-- وٕب٠خٚط١غخ اإلجبسح 

 -درهؿ 0111سمـؾمٜم٦م  ٦م اًمدارأو ضمٕمٚم٧م ًمؽ ُمٜمٗمٕم

 ، ويرضمع سم٤مًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ ومٞمف إمم إرادة ٓومٔمف-سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م اإلضم٤مرة تٜمٕم٘مدوم

 -٤مًمٙمت٤مسم٦مسمو اعمٗمٝمٛم٦م سم٢مؿم٤مرة إظمرسشمٜمٖم٘مد يمذًمؽ و

 ي: ٌٛ لمذ اإلجبسح ثٍفؿ اٌج١ك فمب :ِغأٌخ

  ؟دسُ٘( ٓٓٔثمزه ِٕفمخ ٘زٖ اٌذاس شٙشًا ثـ)

ومال  ،ًمٗمظ اًمٌٞمع ووع ًمتٛمٚمٞمؽ اًمٕملمٕن ، إصح: أٟمف ٓيٜمٕم٘مد: ٟمٔمرًا إمم اًمٚمٗمظ

وصححف اًمٜمقوي ذم  ،يمام ٓ يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ اإلضم٤مرة ذم اًمٌٞمع ،يًتٕمٛمؾ ذم اعمٜمٗمٕم٦م

 -شأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م»وشمٌٕمف اًمِمٞمخ زيمري٤م ذم  ،شاعمٜمٝم٤مج»و شاًمروو٦م»

وهق ىمقل اسمـ  ،ٕهن٤م صٜمػ ُمـ اًمٌٞمع، : يٜمٕم٘مد: ٟمٔمرًا إمم اعمٕمٜمكٕصحوُم٘م٤مسمؾ ا

وصححف مجع ُمـ اعمت٠مظمريـ  شاًمتٜمٌٞمف»أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم هي٩م، وضمزم سمف 

٘مقد سمّمٞمٖمٝم٤م اًمٕمؼمة ذم اًمٕم أنسمٜم٤مء قمغم اخلالف  وهذا-- يم٤مإلؾمٜمقي وإذرقمل

 ؟ٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤موأًمٗم٤مفمٝم٤م أم سم

                                                                                                                            

 (2.413أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) -ٕن اإلضم٤مرة متٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م سمٕمقض- 0



 

 

﴿ ٕٚٓ ﴾ 

 

، يمٜم٤مي٦م-- [درهؿ( 0111سمـ) ؾمٜم٦مً اًمدار سمٕمتؽ ُمٜمٗمٕم٦م هذه ]يٜمٌٖمل أن يٙمقن ًمٙمـ 

 -(0) شاًمتحٗم٦م»وشمٌٕمف اسمـ طمجر ذم  شأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م»اًمِمٞمخ زيمري٤م ذم  اقمتامدوهق 

 ُإٌٝ لغ١ّٓ اإلجبسح رٕمغ: 

  --قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمٕملمأي: إضم٤مرة -- إجبسح ػ١ٓ   -0

 ، (درهؿ 0111)ـسماًمٕم٘م٤مر  اُمٜمؽ هذ اؾمت٠مضمرُت يم٠من شم٘مقل: 

  ،(درمه٤مً  011)ـسمة اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذه اًمًٞم٤مرأو 

 ، (درهؿ 011)ـسم هذا اًمثقبًمتخٞمط زم  َؽ أو أن شم٘مقل: اؾمت٠مضمرشمُ 

 -(درهؿ 011سمـ) هذا اًمثقبًمتخٞمط زم أو أن شم٘مقل: أًمزُمتؽ 

 ٟإجبسح اٌؼ١ٓ طذخ ٠ٚشزشؽ ف:  

 هذه اًمًٞم٤مرة أو هذا اًمٕم٘م٤مر، ٤مؾمت٠مضمرُت ، يمرؤيتفشمٕمٞمٞمٜمف و

 -شمًٚمٞمؿ إضمرة ذم اعمجٚمسوٓ يِمؽمط 

  --إجبسح رِخ -2

  --أن يٚمزم ذُمتف ظمٞم٤مـم٦م أو سمٜم٤مء وأ٤مؾمتئج٤مر داسم٦م ُمقصقوم٦م، يم

ؾ زم يم٠من شم٘مقل: اؾمت٠مضمرشمُ   ، داسم٦م وصٗمٝم٤م يمذاؽ ًمتحّم 

 ، (درهؿ 011سمـ) هذا اًمثقبذم ظمٞم٤مـم٦م أو: أًمزُم٧ُم ذُمتؽ 

 -سمٜم٤مء دار وصٗمف يمذا ذم  (درهؿ 011)هذه اًمـ  إًمٞمؽ  أؾمٚمٛم٧ُم أو: 

                                                 

ومال يٙمقن  (--ؾمٜم٦مً ): ٕن سمٕمتؽ يٜم٤مذم ىمقًمف يمٜم٤مي٦م ومٞمٝم٤م اًمٌٞمعُ وم٤ًم ًمٚمرُمكم واخلٓمٞم٥م وم٘م٤مٓ: ٓيٙمقن ظمال- 0

 (3.442، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 221ص’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ) -وٓ يمٜم٤مي٦مً  سُي٤مً 



 

 

﴿ ٕٚٔ ﴾ 

 

  إجبسح اٌزِخطذخ فٟ ٠ٚشزشؽ: 

 ، ذيمر اجلٜمس واًمٜمقعُمثاًل ـ ٚمريمقب ًم ـ ذُم٦مذم إضم٤مرة اًميِمؽمط 

 -اًم٘مٓمـ وأ٤محلديد يمأن يٕمرف ضمٜمس اعمحٛمقل ويِمؽمط ـ ًمٚمحٛمؾ ـ 

اًمًَٚمؿ: ٕهن٤م ؾمَٚمؿ ذم ىمٓمٕم٤ًم إن يم٤من سمٚمٗمظ يِمؽمط -- ذم اعمجٚمسإضمرة  شمًٚمٞمؿو

-- ٟمٔمرًا إمم ذم إصح شمًٚمٞمٛمٝم٤م ذم اعمجٚمس وإن يم٤من سمٚمٗمظ اإلضم٤مرة ومٞمِمؽمطاعمٜم٤مومع، 

 -اعمٕمٜمك

٠من ي٘مقل: ومال شمّمح اؾمتئج٤مر اًمدار سم٤مًمٕمامرة، يم-- قن إضمرة ُمٕمٚمقُم٦ميمط ويِمؽم

 - (0)سمام حتت٤مج إًمٞمف ُمـ قمامرة اًمدار أضمرشمؽ

ًمٗمظ اإلضم٤مرة  دون (ذُمتؽ سمٙمذا أًمزُم٧ُم ) :أن ي٘مقل إضم٤مرة اًمذُم٦م يٙمٗمل ذمو

أن أًمزُم٧م ذُمتؽ ٠من ي٘مقل: يم إضم٤مرة اًمذُم٦موجيقز شم٠مضمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ذم ، وٟمحقه٤م

 حمرم-ؿمٝمر إمم ُمٙم٦م أول  شمقصٚمٜمل

ؾمٜم٦م ُمًت٘مٌٚم٦م أو  اًمدار يم٢مضم٤مرة هذهـ  (2)عمٜمٗمٕم٦م ُمًت٘مٌٚم٦م إضم٤مرة قملموٓ جيقز 

ٕئٛم٦م اًمثالصم٦م وؾمٛمقه٤م: ا وضمقزه٤م ،ـ ؾمٜم٦م أوهل٤م ُمـ همداًمًٞم٤مرة  إضم٤مرة هذه

 -وم٦ماعمْم٤م اإلضم٤مرة

                                                 

إن أضمره اًمدار سمدراهؿ ُمٕمٚمقُم٦م أُم٤م وهق جمٝمقل ومتّمػم إضمرة جمٝمقًم٦م، - ٕن اًمٕمٛمؾ سمٕمض إضمرة، 0

 (3.444ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) صح- -- سومٝم٤م ذم اًمٕمامرةسمال ذط وأذن ًمف ذم

ٝمؾ اسمتداء اعمدة ُمـ زُمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م وم --إضم٤مرة دار سمٌٚمد همػم سمٚمد اًمٕم٤مىمديـ: ويًتثٜمك ُم٤ًمئؾ ُمٜمٝم٤م- 2

ومل أر ُمٜمف  ،ذم يمؾ ذًمؽ ٟمٔمر؟ و ٓ يٚمزُمف إٓ أضمرة ُم٤م سم٘مل ُمـ اعمدة سمٕمد اًمقصقلأزُمـ اًمٕم٘مد  أو ُمـ



 

 

﴿ ٕٕٚ ﴾ 

 

 - ومٞمجقز--ـ ؾمٜم٦م أوهل٤م ُمـ همدُمدة  داريم٢مضم٤مرة ـ  سمخالف إضم٤مرة اًمذُم٦م

 :ضم٤مز ذم إصح --إومم ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مئٝم٤م اًمًٜم٦م ضمرر اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عمًت٠مًمق أضم  و

 -ُمٜمف اًمًٜمتلم ذم قم٘مد واطمد اؾمت٠مضمريمام ًمق ، ومٝمق ُمع احت٤مد اعمًت٠مضمر ٓشمّم٤مل اعمدشملم

 شخص ٢خش: اعزأجشره ٌزمًّ ٌٟ وزا ٌٛ لبيِغأٌخ: 

وىمٞمؾ:  -، يم٘مقًمف: اؾمت٠مضمرشمؽ هلذه اًمداسم٦مذم إصح إضم٤مرة قملمٝمذه صٞمٖم٦م وم

- ٕن اعم٘مّمقد طمّمقل اًمٕمٛمؾ ُمـ ضمٝم٦م اعمخ٤مـم٥م ،ٕمٜمكإمم اعم ٟمٔمراً  :إضم٤مرة ذُم٦م

 (3.442ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 ، (0)ٌٛ دفك ثٛثًب ئٌٝ خ١بغ ١ٌخ١ؽٗ، أٚ لصبس ١ٌمصشٖ :ِغأٌخ

 .. أجشح أدذّ٘ب ففمً ٌُٚ ٠زوش، أٚ جٍظ ث١ٓ ٠ذٞ دالق

، وإن قمغم إصح اعمٜمّمقص ٓ يًتح٘مقن ؿمٞمئ٤ًم إذا مل ينمط قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم٤مل

يم٘مقًمف: ُمتؼمقم٤ًم ومّم٤مر  ،: ٕٟمف مل يٚمتزم ًمف قمقو٤مً سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مٕضمرةضمرت قم٤مدهتؿ 

ٓ يًتحؼ قمٚمٞمف  --وم٠مؾمٙمٜمف أؾمٙمٜمل دارك ؿمٝمراً  :وٕٟمف ًمق ىم٤مل، أـمٕمٛمٜمل وم٠مـمٕمٛمف

  ،ٓؾمتٝمالك اًمداومع قمٛمٚمف :أضمرة ُمثؾ : ًمفوىمٞمؾ أضمرة سم٤مإلمج٤مع،

                                                                                                                            

حتٗم٦م اسمـ ؾمؿ قمغم اسمـ ىم٤ماهـ  -ومٚمٞمحرر اعمدة إٟمام حت٥ًم ُمـ زُمـ اًمقصقلن ويتجف إول، وهق أ ،ؿمٞمئ٤مً 

 (6.039طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ) -طمجر

ًم٤ًمن اًمٕمرب )- اًم٘مّم٤مر: حمقر اًمثٞم٤مب وُمٌٞمْمٝم٤م، ومٝمق يدىمٝم٤م سم٤مًم٘مٍمة اًمتل هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اخلِم٥م- 0

5.014) 



 

 

﴿ ٕٖٚ ﴾ 

 

 ويرى، وإٓ ومال ،أضمرة اعمثؾ ومٚمف --سم٠مضمرةسمذًمؽ اًمٕمٛمؾ  : إن يم٤من ُمٕمرووم٤مً وىمٞمؾ

رف قمغم ذًمؽ وىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مم اًمٚمٗمظ ًمدًٓم٦م اًمٕمُ  :ًتحًـىمد يُ  هذا اًمقضمف أناًمٜمقوي 

 وىم٤مل قمز اًمديـ ،وىم٤مل اًمٖمزازم: إٟمف إفمٝمر ، ذم ٟمٔم٤مئره، وقمغم هذا قمٛمؾ اًمٜم٤مسيمام

ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )- قمـ إيمثريـاًمروي٤مين  وأومتك سمف: إٟمف إصح، سمـ قمٌداًمًالم

  (90ص  ’إيْم٤مح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 3.478

ض و أو اقمٛمؾ وُم٤م شمرى ُمٜمل  ،اقمٛمؾ وأٟم٤م أروٞمؽ٘مقًمف: يمـ سمذيمر أضمرة ًمق قمر 

ـ--  أو ٟمحق ذًمؽ ُم٤م يٓمٞم٥م سمف ظم٤مـمرك وُم٤م شمرى ُمٜمل إٓاقمٛمؾ أو  ،كإٓ ُم٤م ينُّ 

 -وهمػمه شاًمٌٞم٤من»يمام ذم  ،اؾمتحؼ أضمرة اعمثؾ

 ثمبء ِكيمدار ًمٚمًٙمٜمك أو داسم٦م ًمٚمريمقب ) (ثٗ االٔزفبق أِىٓ ِب ٚوً)

: أِش٠ٓ ثأدذٗ ِٕفمز ذسدُل ئرا ئجبسرٗ صذذ). .٤مرة ٓ دائامً ذم ُمدة اإلضم (ٗل١ٕ

 (ثّذح أٚ لًّ

 :ششٚؽ إٌّفؼخ 

، أو ؾمج٤مدة يم٤مؾمتئج٤مر دار ًمٚمًٙمٜمك أو داسم٦م ًمٚمريمقب: سم٘م٤مء قملم اعمٜمٗمٕم٦م -0

 ٤م-يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع سم٘م٤مئٝم واًمًج٤مدة ، وم٤مًمدار واًمداسم٦مًمٚمجٚمقس قمٚمٞمٝم٤م

: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هبام يمؾًمأل أو ـمٕم٤مم، إضم٤مرة اًمِمٛمع ًمإلي٘م٤مدومال يّمح 

 إٓ سمزواهلام- 



 

 

﴿ ٕٚٗ ﴾ 

 

  :(0)اً وىمدر وصٗم٦مً  قمٞمٜم٤مً  ًمٚمٕم٤مىمديـ ُمٕمٚمقُم٦م يمقن اعمٜمٗمٕم٦م -2

 -اعمٜمٗمٕم٦م قملم جلٝم٤مًم٦م شمٕمٞملم: دون اًمداريـ إطمدى إضم٤مرة شمّمح ومال اعمٜمٗمٕم٦م-- قملم أُم٤م  ــ

يم٠مرض  ،شمٕمٞملم اعمٜمٗمٕم٦م دون أرض إضم٤مرة شمّمّح  ومال اعمٜمٗمٕم٦م-- صٗم٦م وأُم٤م ــ

 وزراقم٦ٍم وهمراسٍ صٚمح٧م ًمٌٜم٤م
ٍ
ومٞمِمؽمط ذم صح٦م إضم٤مرهت٤م-- شمٕمٞملم اعمٜمٗمٕم٦م  ،ء

 ٓظمتالف ضره٤م- 

يم٘مقًمف: أضمرشمٙمٝم٤م ًمٚمزراقم٦م أو  ،ويٙمٗمل شمٕمٞملم اًمزراقم٦م قمـ ذيمر ُم٤م يزرع ومٞمٝم٤م

ومٞمزرع ُم٤م ؿم٤مء َم٤م  ،ومٞمّمح ذم إصح: ًم٘مٚم٦م اًمتٗم٤موت سملم أٟمقاع اًمزرع ،ًمتزرقمٝم٤م

 ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ذم ُمثؾ شمٚمؽ إرض-

 مل جيِر سمف اًمٕم٤مدة سمزرقمف ذم ُمثؾ شمٚمؽ إرض-- أن يٜمّمقا قمٚمٞمف-ومٓمريؼ زرع ُم٤م 

رأن شمُ  ُم٤م٢موم :اعمٜمٗمٕم٦م وأُم٤م ىمدرــ  ، وٓ يّمح اضمتامع سمٕمٛمؾ ٘مدرأن شم ُم٤موإ سمزُمـ، ٘مد 

 -قمغم إصح اًمزُمـ واًمٕمٛمؾ ُمٕم٤مً 

 وً ِب أِىٓ االٔزفبق ثٗ ِك ثمبء ل١ٕٗ.. صذذ ئجبسرٗف )وهق اعمراد سم٘مقًم

  (:أِش٠ٓ ثأدذد )ذم اًمٕم٘م (ِٕفمزٗ ذسدُل ئرا

رشمؽ هذه اًمدار ُمدة ُمث٤مل ًمت٘مدير اعمٜمٗمٕم٦م سم٤معمدة (..حثّذ) -0 : يم٠من شم٘مقل: أضم 

 -درهؿ( 0111(سمـ ًمٚمًٙمٜمكؾمٜم٦م 

                                                 

اعمٙم٨م وىمدر اعم٤مء، وُم٤م  - واؾمتثٜمل ُمـ اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمٗمٕم٦م: دظمقل احلامم سم٠مضمرة ُمع اجلٝمؾ سم٘مدر0

ُمل إٟمام هق ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أضمرة اًمًٓمؾ واحلامم واإلزار وطمٗمظ اًمثٞم٤مب، وأُم٤م اعم٤مء ومٖمػم ُم٘م٤مسمؾ ي٠مظمذه احلام  

 (3.068)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اعمٜمٝم٩م سمٕمقض: ًمٕمدم اٟمْم٤ٌمـمف ومال ي٘م٤مسمؾ سم٠مضمرة- 



 

 

﴿ ٕٚ٘ ﴾ 

 

: يم٠من شم٘مقل: اؾمت٠مضمرشمؽ ًمتخٞمط زم ث٤مل ًمت٘مدير اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمٕمٛمؾُم-- (ًلّ أٚ) -2

 ( درهؿ، دون ذيمر اعمدة-011هذا اًمثقب سمـ)

 : ثبٌضِٓ إٌّفؼخ ف١ٗ رمذس ِب . أ

 يم٢مضم٤مرة وشمٙمثر، شم٘مّؾ  أو وشم٘مٍم، وم٘مد شمٓمقل ،ٓ يٜمْمٌط سم٤مًمٕمٛمؾُم٤م  يمؾ هق

 ًمإلرو٤مع، ويم٤مإلضم٤مرة وشم٘مٍم، شمٓمقل اًمدار ؾمٙمٜمك وم٢من ًمٚمًٙمٜمك، اًمدور

 -ويٙمثر ي٘مّؾ  اًمٚمٌـ ُمـ اًمروٞمع ينمسمف ُم٤م وم٢من

 :ِِٓب ٠زشرت ػٍٝ ِب إرا ُلذِّسد إٌّفؼخ ثبٌض 

قمغم اًمٔمـ  يٖمٚم٥م ُمٕمٚمقُم٦م، ُمدةً  يٙمقن أن وضم٥م سم٤مًمزُمـ-- اعمٜمٗمٕم٦م ىمدرت وإذا

 -قمٚمٞمٝم٤م اعمٕم٘مقد اعمٜمٗمٕم٦م اؾمتٞمٗم٤مء ُمـ اعمًت٠مضمر ًمٞمتٛمٙمـ هم٤مًم٤ًٌم، سم٘م٤مء اًمٕملم اعم١مضمرة ومٞمف

 -أيمثر أو ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م إضم٤مرهت٤م شمّمح وم٤مٕرض:

 -أو أيمثر ؾمٜم٦م صمالصملم إضم٤مرهت٤م شمّمح: واًمدار

 -ؾمٜملم قمنم إضم٤مرهت٤م شمّمح: واًمداسم٦م

ر سمف، يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم رء يمؾ وهٙمذا  -اعمدة هلذه يٌ٘مك اًمٕملم ذًمؽ سم٠من اخلؼمة أهؾ وي٘مد 

ٟمف جمٝمقل يٛمٜمع مل شمّمح: ٕ --أضمرشمؽ هذه اًمٕملم ُمدة سم٘م٤مئٝم٤مأُم٤م إذا شمٕم٤مىمد سمٚمٗمظ: 

 -صح٦م اإلضم٤مرة

 



 

 

﴿ ٕٚٙ ﴾ 

 

  ..اٌم١ٓ ِذح ال رجمٝ ف١ٙب٘زٖ ٌٛ أجش ِغأٌخ: 

  ؟فًٙ رجؽً فٟ اٌىً أٚ فٟ اٌضائذ

د أهن٤م شمٌٓمؾ ذم اًمزائ : اعمٕمتٛمدش3.081اعمٜمٝم٩م طم٤مؿمٞمتف قمغم »ىم٤مل اًمٌجػمُمل ذم 

سمٚمٗمظ:  شاًمٕم٤ٌمب»وسح سمف ذم ، شاًمتحٗم٦م»ىم٤مل سمف اسمـ ىم٤مؾمؿ قمغم  --وشمتٗمرق اًمّمٗم٘م٦م

  -سمٓمٚم٧م ذم اًمزائد وم٘مط --وم٢من زاد قمغم اجل٤مئز

 أخٍف رٌه ف ..اٌم١ٓ ِذح ال رجمٝ ف١ٙب٘زٖ أجش  ٌِٛغأٌخ: 

 لٍٝ صٛسرٙب ٚثم١ذ لٍٝ دبٌٙب ثمذ اٌّذح اٌزٟ الزجشد ٌجمبئٙب

ٞمع: ٕن اًمٌٓمالن ذم اًمزائد ًمٔمـ شمٌلم اًمذي ئمٝمر صح٦م اإلضم٤مرة ذم اجلٛم

 (3.081قمغم اعمٜمٝم٩م  ٦م اًمٌجػمُملطم٤مؿمٞم) -ًمرُمكما-- ىم٤مًمف اًمِمؼماُمٚمز قمغم ظمٓم١مه

 

 ِب رمذس ف١ٗ إٌّفؼخ ثبٌؼًّ:  . ة

 أو ي٘مٍم زُمٜم٤مً  شمًتٖمرق ىمد وًمٙمٜمٝم٤م ذاهت٤م ذم ُمٕمٚمقُم٦م اعمٜمٗمٕم٦م يم٤مٟم٧م إذا وذًمؽ

 وـمالء صمقب، خلٞم٤مـم٦م يم٤مٓؾمتئج٤مر سمف، وذًمؽ وٌٓمٝم٤م يٛمٙمـ ومال يٓمقل،

 -ذًمؽ وٟمحق ـمٕم٤مم، وـمٌخ ضمدار،

 :ًِّب ٠زشرت ػٍٝ ِب إرا ُلذِّسد إٌّفؼخ ثبٌؼ 

 وىمد يٓمقل ىمد ومٞمٝم٤م اًمزُمـ ٕن سم٤مًمزُمـ: شم٘مّدر الوم --سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ىمدرت وإذا

 -وحمدد ُمٜمْمٌط ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سمٞمٜمام ي٘مٍم،



 

 

﴿ ٕٚٚ ﴾ 

 

وم٘مد ، ًمٚمٖمرر: (0)]قمغم إصح[ ومال يّمحوأُم٤م اضمتامع اًمزُمـ واعمٜمٗمٕم٦م ُمٕم٤ًم-- 

 : اضمتامع اًمزُمـ واعمٜمٗمٕم٦م وُمث٤مل ،٘مدم اًمٕمٛمؾ أو يت٠مظمريت

 -(2)(أي٤مم 3ل )ظمالدرهؿ  211سمـؽ ًمتخٞمط زم هذا اًمثقب شماؾمت٠مضمر :٘مقلشمأن 

 -(ؾمٜم٦مة )ذم ُمدديٜم٤مر  5111سمـأو اؾمت٠مضمرشمؽ ًمتٌٜمل زم دارًا 

 ٕن ذم ُمدة يقُملم:درهؿ  (0111)سمـ ُمٙم٦م إمم ُمـ اًم٘م٤مهرة اؾمت٠مضمرشمؽ ًمتقصٚمٜمل أو

 -اًمٕم٘مد يّمح ومال ٖمرر،ومٞمحّمؾ اًم قمٜمف، يزيد وىمد اعمحدد، اًمقىم٧م ٖمرقيًت ٓ ىمد اًمٕمٛمؾ

 ذات ىمٞمٛم٦م،  :أي ُم٦م:ُمت٘مق   يمقن اعمٜمٗمٕم٦م -3

  ،شم٘مّمد ٓ شم٤مومٝم٦م ٕهن٤م ًمٚمِمؿ:واطمدة  شمٗم٤مطم٦م اؾمتئج٤مر يّمح ومال

 أو دسمؽمدُّ  يتٕم٥م ومل ،قم٤مدة ىم٤مئٚمٝم٤م شمتٕم٥م ٓ يمٚمٛم٦م قمغم سمٞم٤مع اؾمتئج٤مريّمح  وٓ

ً   ضم٧مرو  و وىمٌقًٓ  إجي٤مسم٤مً  يم٤مٟم٧م وإن ،يمالم  اؾمت١مضمر ٚمقوم، هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ إذ :ٚمٕم٦ماًم

ومٚمف أضمرة اعمثؾ  --يمام ذم سمٞمع اًمدور واًمرىمٞمؼ وٟمحقمه٤م أشمٕم٧ٌم سمؽمدد أو يمالمو قمٚمٞمٝم٤م

 -يمام ىم٤مًمف اًم٘مٚمٞمقيب

                                                 

وهذا سمح٨م اًمًٌٙمل- - وُم٘م٤مسمؾ إصح: يّمح: إذ اعمدة ُمذيمقرة ًمٚمتٕمجٞمؾ ومال شمقرث اًمٗم٤ًمد، 0

 (3.455ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

- ٟمٕمؿ إن ىمّمد اعمًت٠مضِمر اًمت٘مدير سم٤مًمٕمٛمؾ وم٘مط، وَذيَمر اًمزُمـ ًمٚمحٛمؾ قمغم اًمتٕمجٞمؾ-- صح قمغم 2

حتٗم٦م إوضمف، ومٚمق شم٠مظمر قمٛمؾ إضمػم قمـ اًمزُمـ اعمحدد -- مل شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة وٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٛمًت٠مضِمر- )

 ( سمتٍمف-3.546طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ ، 6.044 اعمحت٤مج



 

 

﴿ ٕٚٛ ﴾ 

 

: ٕن اًمتزيـ سم٤مًمٜم٘مد ٓ ي٘مّمد إٓ دراهؿ ودٟم٤مٟمػم ًمٚمتزيـ اؾمتئج٤مريّمح  ٓويمذا 

 سمخالف احلكم ومٞمّمح- ،، واًمٜم٤مدر يم٤معمٕمدومٟم٤مدراً 

  -ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٕمٞمٜمف ومٙمذا اعمٜمٗمٕم٦مإذ : يمٚم٥م ًمّمٞمد أو طمراؾم٦ماؾمتئج٤مر يّمح ٓ و

وس ووـم٤م ،وىمرد حلراؾم٦م ،وومٝمد ًمّمٞمد ،يّمح اؾمتئج٤مر ٟمحق هرة ًمّمٞمد وم٠مرو

 ،واًمِمٌٙم٦م ًمّمٞمد ،ًمٚمقٟمف، وـمػم قمٜمدًمٞم٥م ًمّمقشمف، وؿمجرة ًمٔمٚمٝم٤م أو ًمرسمط داسم٦م هب٤م

 -ومٞمٝم٤م ًم٘مراءة ويمت٥م ُم٤ٌمطم٦م ٓ ومحش، وسمًت٤من ًمٚمتٗمرج ومٞمف، وطمٌؾ ًمٜمنم صمٞم٤مب قمٚمٞمف

  :ُم٤ٌمطم٦م وُم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م وَمٚمقيم٦م ًمفيمقن اعمٜمٗمٕم٦م  -4

 ،ٟمٞم٤مطم٦م و، أشمّمقير طمٞمقان وأٛمؾ ُمًٙمر، حلومال يّمح اؾمتئج٤مر 

 ،وٓ يّمح آؾمتئج٤مر ًمتٕمٚمٞمؿ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمًحر واًمٗمحش واًمٜمجقم

 ، إُمتٕم٦م أقمٛمك حلٗمظاؾمتئج٤مر ٓ يّمح و

 -٦مُمٖمّمقسمقملم اؾمتئج٤مر ، أو ًم٘مراءةا ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مسهمػم ىم٤مرئ اؾمتئج٤مر  وٓ يّمح

َأيِب قمـ أن شمٙمقن إضمرة ُمٕمٚمقُم٦م، و، دسمٜمٗمس اًمٕم٘م --جبسحاإلٚرجت األجشح فٟ 

ِل   vؾَمِٕمٞمٍد  ـِ اؾْمت٠َْمضَمَر َأضِمػمَ : »ىَم٤مَل  ^َأن  اًمٜمٌ  ؿ  ًَمُف إضَِم٤مَرشَمفُ  ًا--َُم ًَ أظمرضمف  شوَمْٚمُٞم

 شاعمّمٜمػ»قمٌداًمرزاق ذم 

سم٠من مل يذيمر شمٕمجٞمؾ إضمرة أو  ، وذًمؽةقم٘مد اإلضم٤مر إـمالق :أي (ٚئؼاللٙب)

ٜمٗمس سم اعمٜمٗمٕم٦مَ  سمٜمٗمس اًمٕم٘مد يمام يٛمٚمؽ اعمًت٠مضمرُ  (األجشح رمج١ً ٠مزعٟ) --شم٠مضمٞمٚمٝم٤م

وم٢مذا طمؾ ، ٕن اعم١مُمٜملم قمٜمد ذوـمٝمؿ، ألضمرةًم (اٌزأج١ً ٠ششغ أْ ئال) ،اًمٕم٘مد



 

 

﴿ ٕٜٚ ﴾ 

 

اؾمت٠مضمرت ُمٜمؽ هذه  :يم٘مقًمف، ٘زا فٟ إجبسح اٌؼ١ٓ، وضم٧ٌم إضمرة --إضمؾ

  شمًٚمٞمٛمٝم٤م ذم اعمجٚمس-يِمؽمط يمذًمؽ وٓ  ،٦مٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م يمقن إضمرة طم٤مًم  إذ ، اًمداسم٦م

٦م وشمًٚمٞمٛمٝم٤م ذم اعمجٚمس، ومال طم٤مًم  ومٞمِمؽمط يمقن إضمرة  --أِب فٟ إجبسح اٌزِخ

 ءًمئال يٚمزم سمٞمع اًمٙم٤مزم: (0)ديّمح شم٠مضمٞمؾ إضمرة وٓ شم٠مظمػمه٤م قمـ جمٚمس اًمٕم٘م

 -^هلل وىمد هنك قمٜمف رؾمقل ا ،وهق سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ ءسم٤مًمٙم٤مزم

 اٌّغزأجش  رشنفٍٛ  ،ش األجشح ثبٌممذ٠ٍّه اٌّإجِِّغأٌخ: 

 ؟اٌم١ٓ اٌّإجشح لجً أمعبء ِذح اإلجبسح

ُمدة وشمٌ٘مك اعمٜمٗمٕم٦م ذم سم٘مٞم٦م  ،إضمرة يم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع ُمدة اًمٕم٘مد  اعمًت٠مضمرومٕمغم

ر اًمتٍمف ومٞمٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف: ٕن اإلضم٤مرة قم٘مد وًمٞمس ًمٚمٛم١مضم   ،ًمٚمٛمًت٠مضمراإلضم٤مرة 

 -ُمـ اًمٓمروملم ٓزم

 ؟أثٕبء ِذح اٌممذاٌغىٓ أجٛس ئرا اسرفمذ  :ِغأٌخ

َم اعمًت٠مضمَر سمزي٤مدة إضمرة ٚمزِ أن يُ ًمٞمس ًمف و ،ومٚمٞمس ًمٚمٛم١مضمر ومًخ قم٘مد اإلضم٤مرة

 ذم أصمٜم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد-

 -ًمزم اعمًت٠مضمُر أضمرَة اعمثؾإذا اؾمتٕمٛمؾ اًمٕملم اعم١مضمرة سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اإلضم٤مرة-- و

                                                 

َٚمؿقم٘مد سمٚمٗمظ إن إضم٤مرة اًمذُم٦م و- 0  ً  يمذًمؽ- ومٞمِمؽمط ىمٌض رأس اعم٤مل ذم اعمجٚمس اًم



 

 

﴿ ٕٛٓ ﴾ 

 

 [االعزئجبس ٌٍغىٓ ٚاإلعىبْ]

َٓ ُّغزأِجُشاٌ أجَّشئرا ِغأٌخ:   ..٢خش اٌّإجشح اٌم١

ؾمقاء  ُم٤م داُم٧م اًمٕملم ٓ شمت٠مصمر سم٤مظمتالف اعمًتٕمٛمؾ،جيقز ذًمؽ قمٜمد اجلٛمٝمقر 

 ٕن ىمٌض اًمٕملم ىم٤مم ُم٘م٤مم ىمٌض اعمٜم٤مومع-: أيم٤من سمٛمثؾ إضمرة أم سمزي٤مدة

وُمـ هق يًٙمٜمٝم٤م سمٜمٗمًف، وًمف أن يًٙمٜمٝم٤م ُمـ هق ذم ُمثؾ طم٤مًمف،  أن ٚمُٛمًت٠مضِمرًمو

-- إن ىم٤مل ًمف واحلداديـ]ُمٖمًؾ اًمثٞم٤مب[ اًم٘مّم٤مريـ ُمٜمف  ُمـ هق أضودوٟمف، 

 : ٕٟمف ُم٠مذون ومٞمف- ؿمئ٧مًٙمـ هب٤م ُمـ شمًٙمٜمٝم٤م وشماعم١مضمر: قمغم أن 

-- ومٚمف أن يًٙمٜمٝم٤م سمٜمٗمًف، ـ أو أـمٚمؼـ  ًٙمٜمٝم٤م سمٜمٗمًؽ: قمغم أن شمَ اعم١مضمرُ  ىم٤مل أُم٤م إن

ُمـ هق أض ُمٜمف يًٙمٜمٝم٤م  ، وٓأو ُمـ هق دوٟمف ن يًٙمٜمٝم٤م ُمـ هق ذم ُمثؾ طم٤مًمفوًمف أ

  -احلداديـ٤مًم٘مّم٤مريـ ويم

ُّغزأِجَشأجَّش ئْ ِغأٌخ:   ثٕفغٗ، ١ٌغىٕٙب  داسًا اٌ

 ..ِثٍٗ، ٚال ِٓ ٘ٛ دِٚٔٗٓ ٘ٛ ٚال ٠غىٕٙب 

 -(0)أطمده٤م: ٓ شمّمح اإلضم٤مرة: ٕٟمف ذط يٜم٤مذم ُم٘متْم٤مه٤م ومٞمف صمالصم٦م أوضمف:

واًمث٤مين: اإلضم٤مرة صحٞمح٦م واًمنمط سم٤مـمؾ: ٕٟمف ٓ ضر قمغم اعم١ماضمر سمذًمؽ، 

   قمغم ُم٘متْم٤مه٤م- ومٌ٘مٞم٧م اإلضم٤مرة

                                                 

هذا اًمرأي وهق وم٤ًمد قم٘مد اإلضم٤مرة سم٘مقهلام:  شاًمٜمٝم٤مي٦م»واًمرُمكم ذم  شاًمتحٗم٦م»وواومؼ اسمـ طمجر ذم  - 0

 -أن ٓ يٌٞمع يم٤مًمنمط قمغم ُمِمؽمٍ  ،ومًد اًمٕم٘مد --وم٢من ذط قمٚمٞمف أن يًتقومٞمٝم٤م سمٜمٗمًف



 

 

﴿ ٕٛٔ ﴾ 

 

واًمث٤مًم٨م: أن اإلضم٤مرة ضم٤مئزة، واًمنمط صحٞمح: ٕن اعمًت٠مضمر مل يٛمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م 

 (7.353اًمٌٞم٤من ) إٓ ُمـ ضمٝم٦م اعم١ماضمر، ومٚمؿ يٛمٚمؽ همػم ُم٤م ُمٚمٙمف إي٤مه-

ُمثٚمف ذم اًمير اًمالطمؼ ًمٚمٕملم ُمـ هق يريم٥م ومٚمف أن  وإن اؾمت٠مضمر داسم٦م ًمٚمريمقب

ٕن ذًمؽ اؾمتٞمٗم٤مء ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م ، وٟمفأو ُمـ د وىمٍماً  وقمرو٤مً  وخ٤مُم٦م وٟمح٤موم٦م وـمقًٓ 

 -اعمًتح٘م٦م ُمـ همػم زي٤مدة

 ..اعزئجبس ث١بق لٍٝ وٍّخ ال رزمتدىُ 

ومٚمف  --إذ ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م، وم٢من أشمٕم٧ٌم سمؽمدد أو يمالم :وإن رّوضم٧م اًمًٚمٕم٦م شمّمحٓ

اًمدور أُم٤م ُم٤م ُيّمؾ ومٞمف اًمتٕم٥م ُمـ اًمٙمٚمامت يمام ذم سمٞمع ، يمام ىم٤مًمف اًم٘مٚمٞمقيبأضمرة اعمثؾ 

، ومٞمّمح آؾمتئج٤مر قمٚمٞمف --٤م خيتٚمػ صمٛمٜمف سم٤مظمتالف اعمتٕم٤مىمديـَم ٤ماًمثٞم٤مب وٟمحقمهو

وم٢مٟمف ٓ يٕمٚمؿ ُم٘مدار اًمٙمٚمامت اًمتل ي٠مِت  ،يم٠مهنؿ اهمتٗمروا ضمٝم٤مًم٦م اًمٕمٛمؾ هٜم٤م ًمٚمح٤مضم٦مو

  -وٓ ُم٘مدار اًمزُمـ اًمذي يٍمف ًمٚمؽمدد ًمٚمٜمداء ،هب٤م

ٓ جيقز أظمذ قمقض قمغم يمٚمٛم٦م ي٘مقهل٤م ـمٌٞم٥م سمدواء يٜمٗمرد سمف  :وذم اإلطمٞم٤مء

 ُمِم٘م٦م قمٚمٞمف ذم اًمتٚمٗمظ سمف، سمخالف ُم٤م ًمق قمرف اًمّمٞم٘مؾ اعم٤مهر إزاًم٦م سمٛمٕمرومتف، إذ ٓ

٤مقم٤مت اقمقضم٤مج اًمًٞمػ سميسم٦م واطمدة، وم٢من ًمف أظمذ اًمٕمقض وإن يمثر: ٕن هذه صٜم

ُمٖمٜمل ) -، وأومتك اًم٘مٗم٤مل سم٠مٟمف ٓ يّمح اؾمتئج٤مر ًمفيتٕم٥م ذم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ًمٞمٙمت٥ًم هب٤م

 سمتٍمف (3.560طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ، 3.446اعمحت٤مج 



 

 

﴿ ٕٕٛ ﴾ 

 

 ىُ أخز األجشح لٍٝ اٌمجبدادد

: ٕن -- ومال يّمح آؾمتئج٤مر"اًمّمالة"ـيم (0)ًمٕم٤ٌمدة دم٥م ومٞمٝم٤م ٟمٞم٦مإن يم٤مٟم٧م ا 

 اعمٜمٗمٕم٦م ذم ذًمؽ ًمألضمػم ٓ اعمًت٠مضمر، 

، ومٛمـ أراد وًمق ذم ٟمٗمؾ يم٤مًمؽماويح: ٕن اإلُم٤مم ُمّمؾ  ًمٜمٗمًف (2)"اإلُم٤مُم٦م"ُمثٚمف و

 اىمتدى سمف وإن مل يٜمِق اإلُم٤مُم٦م-

-- ومٞمّمح آؾمتئج٤مر قمٚمٞمف، "إذان واإلىم٤مُم٦م"ـيم ٟمٞم٦مأُم٤م ُم٤م ٓ ُيت٤مج إمم 

 (376ص ’)ومتح اعمٕملم- (3)يمٚمف أو سمٕمْمف "شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن"و "دمٝمٞمز اعمٞم٧م"و

 ،شمّمح اإلضم٤مرة ًم٘مراءة اًم٘مرآن حلل أو ُمٞم٧م: شذح اعمحكم»قمغم  وذم اًم٘مٚمٞمقيب

أو أهدى ًمف اًمثقاب سمٕمده٤م، يم٠من  ،أو ٟمقاه هب٤م ،وُيّمؾ ًمف اًمثقاب إن ىمرأ سمحيشمف

، وُيّمؾ ُمع ذًمؽ صمقاب (اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ صمقاب ذًمؽ أو ُمثؾ صمقاسمف ًمٗمالن) :٘مقلي

 -اًم٘مراءة ًمٚم٘م٤مرئ

                                                 

ًمقىمققمٝمام  :ويتٌٕمٝمام صالة ريمٕمتل اًمٓمقافجيقز آؾمتئج٤مر ًمف طمج٤ًم أو قمٛمرة،  إٓ اًمٜمًؽ، وم٤مًمٜمًؽ-  0

ومٞمجقز  --، وصقم قمـ ُمٞم٧ميزيم٤مة، ويمٗم٤مرة، وذسمح، وشمٗمرىمف أوحٞم٦م، وهد ٦مشمٗمرىم :قمـ اعمًت٠مضمر، وُمثٚمف

 ( 3.033إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم اعم٤مل-  :آؾمتئج٤مر هل٤م وإن شمقىمٗم٧م قمغم اًمٜمٞم٦م

وًمف إضمر ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م إشمٕم٤مب ٟمٗمًف سم٤محلْمقر إمم ، آؾمتئج٤مر قمغم اإلُم٤مُم٦م صح٦مٖمزازم اًم ًمٙمـ اظمت٤مر-  2

طم٤مؿمٞم٦م )- ُم٤مُم٦موٓ يٌٕمد أن شمٙمقن اخلٓم٦ٌم يم٤مإلىم٤مل احلٚمٌل: و -واًم٘مٞم٤مم هب٤م ذم وىم٧م ُمٕملم، ُمقوع ُمٕملم

 ( 3.033، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3.77قمٛمػمة 

 :مل يّمح، طمتك يٕمٞمٜمٝم٤م --ؾمقرة يمذا ًمق اؾمت٠مضمره ًمٞمٕمٚمٛمف قمنم آي٤مت ُمـ: شاًمروض وذطمف»ىم٤مل ذم -  3

 ( 3.033إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )- ًمتٗم٤موهت٤م ذم احلٗمظ واًمتٕمٚمٞمؿ، صٕمقسم٦م وؾمٝمقًم٦م



 

 

﴿ ٕٖٛ ﴾ 

 

ضم٤مرة سمؾ شمٌ٘مك اإل ،أو يمٚمٞمٝمام (اٌّزمبلذ٠ٓ أدذ ثّٛد ..اإلجبسح رجؽً ٚال)

 -ُمـ اًمٓمروملم ة اًمٕم٘مد: ٕن اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزمسمٕمد اعمقت إمم اٟم٘مْم٤مء ُمد

 هندام اًمدار أو ُمقت اًمداسم٦ميم٤م (اٌّغزأجشح اٌم١ٓ ثزٍفة )اإلضم٤مر (ٚرجؽً) 

 -إذا يم٤مٟم٧م إضم٤مرة قملمهذا ، أو هالك اًمًٞم٤مرة

 ،راعمًت٠مضمِ  سمٗمٕمؾ وًمق ،سمتٚمٗمٝم٤م اإلضم٤مرة شمٌٓمؾ ومال-- أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م إضم٤مرة ذُم٦م

 -إسمداهل٤م راعم١مضم   جي٥مو

  (ثمذٚاْ ئال األج١ش لٍٝ ظّبْ الٚ)

أو  (ذٚاْثم ئال األج١ش لٍٝ ظّبْ الومـ) ،يد إضمػم يد أُم٤مٟم٦ماعمٕمٜمك أن ( ٚ)

ُمـ اعمًت٠مضمرة هىم٧م اًمًٞم٤مرة يم٠من ضب اًمداسم٦م ومقق اًمٕم٤مدة، أو  ،أو شمٕمدي شمٗمريط

أو شمريمف طمتك اطمؽمق وم٢مٟمف  إي٘م٤مد اًمٜم٤مروم٠مهف ذم  زًٌمٚمخَ  اؾمت٠مضمر، أو همػم طمرز

 :وم٢مٟمف ٓ يْمٛمٜمف --وشمٚمػ ُمثالً ُم٤م إذا اؾمت٠مضمره ًم٘مّم٤مرة صمقب أ، شم٘مّمػم ومٚمزُمف اًمْمامن

 -ُمٜمف يٕٟمف أُملم وٓ شمٕمد

 .. ئرا اعزأجش ص٠ٌذ َلّشًا ٌّذح عٕخ إلٔجبص لًّ ِم١ٓ :ِغأٌخ

واًمًٜمـ  (0)٦ماًمّمالة اعمٙمتقسمزُمـ وزُمـ اًمٓمٝم٤مرة  اًمدوامؾمتثٜمل ذقم٤ًم ُمـ وىم٧م اُ 

 -وٓ يٜم٘مص ُمـ إضمرة رء ،(2)٦مزُمـ إيمؾ وىمْم٤مء احل٤مضميمذًمؽ و ،اًمرواشم٥م

 سمتٍمف (6.066ٗم٦م اعمحت٤مج حت)

                                                 

)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  -  ومٞمّمٚمٞمٝم٤م سمٛمحٚمف أو سم٤معمًجد إذا اؾمتقى اًمزُمٜم٤من ذم طم٘مف، وإٓ شمٕملم حمٚمف- 0

 ( سمتٍمف6.066

 (6.066)حتٗم٦م اعمحت٤مج ٤مضم٦م- أىمؾ زُمـ ُيت٤مج إًمٞمف ذم إيمؾ وىمْم٤مء احل :-  وفم٤مهر أن اعمراد2



 

 

﴿ ٕٛٗ ﴾ 

 

اٌّغزأجشح  ذ اٌّذحئرا أزٙ اإل٠جبس: فٟ لمٛد ىزت٠ُِب دىُ أْ 

أدذ اٌؽشف١ٓ  ٌُ ٠زٍكَّ ٠زجذد اٌممذ رٍمبئ١ًب، ِب ـ عٕخ ٚادذح ـ فأٗ

 ئشمبسًا ِٓ ا٢خش ثمذَ سغجزٗ فٟ رجذ٠ذ اٌممذ؟

قم٘مد  يٚمزُمفـ--  ؾمٜم٦مُمدة اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ـ  ن يمؾ  وم٢م ،اإلضم٤مرة سم٤مـمٚم٦م :قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ؽ ي٘متيض اًمٌٓمالن-يقضمد قم٘مد، وذًم احل٤مل أٟمف ٓإلومراده سم٠مضمرة ُمٕمٞمٜم٦م، و :ضمديد

ه٤م ُمـ اشمّمح اإلضم٤مرة ذم اًمِمٝمر إول وشمٚمزم، وأُم٤م ُم٤م قمد وىم٤مل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء:

اًمِمٝمقر ومال يٚمزم إٓ سم٤مًمدظمقل ومٞمف أو اًمتٚمٌس ومٞمف، وص٤مر يمٌٞمع اعمٕم٤مـم٤مة إذا ضمرى ُمـ 

 -سمتٍمف (5.3800 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف) -قمغم اًمؽمايض هب٤م اعم٤ًموُم٦م ُم٤م دل  

 ٟاًمت٠مظمػم ذم و امن اًمتٕمقيض قمـ اًمتٕمٓمؾ وآٟمتٔم٤مرو هقو اٌششؽ اٌجضائ

ِف »سم٘مقًمف:  أىمره اًم٘م٤ميض ذيح -- طمٙمٛمف: ٓجيقز، ًمٙمـتًٚمٞمؿاًم ًِ َط قَمغَم َٟمْٗم ـْ َذَ َُم

 -أظمرضمف اًمٌخ٤مري شوَمُٝمَق قَمَٚمٞمْفِ  --ـَم٤مئًِٕم٤م هَمػْمَ ُُمْٙمَرهٍ 

 رأخ١ش أجشح األج١ش أٚ ِٕمٗ ِٕٙب ثمذ فشان لٍّٗدىُ 

 (228) رىمؿ ذم اًمٙمٌػمة شاًمزواضمر»سمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، يمام ذيمر اهق 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة اًم٘مدد  دي٨م٤محلواؾمتدل سم  ---ظَمّْمُٛمُٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  صَماَلصَم٦ٌم َأَٟم٤م»: vقَم

  -وأمحد أظمرضمف اًمٌخ٤مري شَوَرضُمٌؾ أؾُْمت٠َْمضَمَر َأضِمػًما وَم٤مؾْمتَْقرَم ُِمٜمُْف َومَلْ ُيْٕمٓمِِف َأضْمَرهُ 

ـٍ ـ ـُ َُم٤مضَمْف اسمْ أظمرج وَ  ًَ ٜمٍَد طَم ًَ ـِ قُمَٛمَر ـ سمِ ـْ اسْم ـْ ضَم٤مسمِرٍ  ،cقَم ايِن  قَم ؼَمَ سمـ  َواًمٓم 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ،cقمٌداهلل  قمُٓمقا ا»: ^ اهللىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  vَوَأسُمق َيْٕمغَم قَم

ضَِمػَم َأضْمَرُه ىَمٌَْؾ أَْن جَيِػ  قَمَرىُمفُ  ْٕ  -شا
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 اإل٠جبس إٌّزٟٙ ثبٌز١ٍّهِغأٌخ 

سمتٛمٚمٞمؽ اًمًٞم٤مرة  ٦مًمٕم٘مد إضم٤مرة ُمٜمتٝمٞم تًٞم٤مرااًم ٤متذيمطمدى إشمٕم٤مىمد ُمع ؿمخص 

ؾمٜمقات ُمثالً[ ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م دومٕمف ُمـ أضمرة ظمالل اعمدة  5اعم١مضمرة ذم آظمر ُمدة اًمٕم٘مد ]

ويٙمقن ُم٤م دومٕمف ُمـ أضمرة  ،سمحٞم٨م شمٜم٘مٚم٥م اإلضم٤مرة ذم هن٤مي٦م اعمدة سمٞمٕم٤ًم شمٚم٘م٤مئٞم٤مً  ،اعمحددة

 صمٛمٜم٤ًم ًمٚمًٞم٤مرة- 

ويٙمقن ُم٤م دومٕمف ؾم٤مسم٘م٤ًم  ،ُمٚمؽ اًمنميم٦م ذمشمٌ٘مك اًمًٞم٤مرة  --دوذم طم٤مًم٦م قمدم اًمًدا

 جمرد أضمرة ًمٚمٛمدة اًمتل اٟمتٗمع ومٞمٝم٤م سم٤مًمًٞم٤مرة-- ُم٤م طمٙمؿ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟

تْمّٛمـ مجع قم٘مديـ ذم قملم شمو تْمّٛمـ همرر وضمٝم٤مًم٦م،شم ٤م: ٕهنحمرُم٦م هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ْٚمٕم٦م إُم٤م أن شُم٤ٌمعطمٞم٨م إن واطمدة ]سمٞمع وإضم٤مرة[،   ً  -(0)ر وإُم٤م أن شُم١مضّم  ،اًم

اإلجي٤مر  إُم٤م أن يٙمقن اًمنماء سم٤مًمت٘مًٞمط، وهق ىمري٥م ُمـ :واعمخرج ُمـ ذًمؽ

 اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ-

صمؿ سمٕمد  ،ُمع وقمد سم٤مًمٌٞمع ذم هن٤مي٦م اعمدة أن يتٕم٤مىمد ُمع اًمنميم٦م قم٘مد إضم٤مرةوإُم٤م 

 -ُمًت٘مؾسمٞمع اٟمتٝم٤مء اعمدة اعمحددة يتؿ اًمتٛمٚمؽ سمٕم٘مد 

 -٤مي٦م اعمدةوإُم٤م أن يتٕم٤مىمد ُمع اًمنميم٦م قم٘مد إضم٤مرة ُمع وقمد سم٤مهل٦ٌم ذم هن

*** 

                                                 

ومتقضم٥م اٟمت٘م٤مل ُمٜم٤مومع اًمٕملم  اإلضم٤مرةيقضم٥م اٟمت٘م٤مل اًمٕملم ]اًمًٞم٤مرة[ سمجٛمٞمع ُمٜم٤مومٕمٝم٤م، أُم٤م  اًمٌٞمع- ٕن 0

 وم٘مط إمم اعمًت٠مضمر-



 

 

﴿ ٕٛٙ ﴾ 

 

 -سمتثٚمٞم٨م اجلٞمؿوهل  اؾمؿ عم٤م جيٕمؾ ًمإلٟم٤ًمن قمغم رء-ًُمَٖم٦ًم:  (مبٌخاٌِجٚ)

قَم٤ًم:  اًمتزام قمقض ُمٕمٚمقم قمغم قمٛمؾ ُمٕملم-  َذْ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  إَْصُؾ ومِٞمِف:

 -[72]يقؾمػ:   (0) (ڦ

ـْ  َٟمَٗمرٌ  اْٟمَٓمَٚمَؼ »ىم٤مل:  v قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ِل   َأْصَح٤مِب  ُِم  ذِم  ^ اًمٜمٌ 

ـْ  طَمل   قَمغَم  َٟمَزًُمقا طَمت ك ؾَم٤موَمُروَه٤م ؾَمْٗمَرةٍ    ُِم
ِ
 أَنْ  وَم٠َمسَمْقا وَم٤مؾْمتََْم٤موُمقُهؿْ  ،اًْمَٕمَرِب  َأطْمٞم٤َمء

َٕمْقا ،احْلَل   َذًمَِؽ  ؾَمٞم دُ  وَمُٚمِدغَ  ،ُيَْمٞم ُٗمقُهؿْ  ًَ   سمُِٙمؾ   ًَمفُ  وَم
ٍ
ء ءٌ  َيٜمَْٗمُٕمفُ  َٓ  َرْ  وَمَ٘م٤مَل  -َرْ

  ٞمْتُؿْ َأشمَ  ًَمقْ  :سَمْٕمُْمُٝمؿْ 
ِ
ء َٓ ْهطَ  َه١ُم َـ  اًمر  ءٌ  سَمْٕمِْمِٝمؿْ  قِمٜمْدَ  َيُٙمقنَ  َأنْ  ًَمَٕمٚم فُ  َٟمَزًُمقا اًم ِذي  ،َرْ

٤َم َي٤م :وَمَ٘م٤مًُمقا وَم٠َمشَمْقُهؿْ  ْهطُ  َأهيُّ   سمُِٙمؾ   ًَمفُ  َوؾَمَٕمٞمْٜم٤َم ،ًُمِدغَ  ؾَمٞم َدَٟم٤م إِن   --اًمر 
ٍ
ء  وَمَٝمْؾ  ،َيٜمَْٗمُٕمفُ  َٓ  َرْ

ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٍ  قِمٜمْدَ   َرْ  ُِم
ٍ
  ؟ء

َْرىِمل إيِن   اهلل--وَ  َٟمَٕمؿْ  :سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل  ـْ  ،َٕ  وَمَٚمؿْ  اؾْمتََْمْٗمٜم٤َميُمؿْ  ًَمَ٘مدْ  واهلل َوًَمٙمِ

َٕمُٚمقا طَمت ك ًَمُٙمؿْ  سمَِراٍق  َأَٟم٤م وَماَم  ،شُمَْمٞم ُٗمقَٟم٤م ـْ  ىَمٓمِٞمعٍ  قَمغَم  وَمَّم٤محَلُقُهؿْ  ،ضُمْٕماًل  ًَمٜم٤َم دَمْ  ُِم

 -اًْمَٖمٜمَؿِ 

                                                 

وهق هٜم٤م ظمؼم اًمذي رىم٤مه اًمّمح٤ميب سم٤مًمٗم٤محت٦م قمغم ىمٓمٞمع  ،ذع ًمٜم٤م إذا ورد ُم٤م ي١ميده --وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م-  0

 (-2.439أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م - )ُمـ اًمٖمٜمؿ

 مبٌخاٌِج

ٚاٌجمبٌخ.. جبئضح: ٟٚ٘ أْ ٠شزشغ فٟ سدِّ ظبٌزٗ لٛظًب ِمٍِٛـًب  )اٌّزٓ( 

 رٌه اٌمٛض اٌّششٚغ.فارا سدَّ٘ب.. اعزذكَّ 
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ـْ  ُٟمِِمطَ  وَمَٙم٠َمٟم اَم  ،اًْمَٕم٤معملَِمَ  َرب   هلل احْلَْٛمدُ  َوَيْ٘مَرأُ  ،قَمَٚمٞمْفِ  َيتِْٗمُؾ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ   وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  ،قِمَ٘م٤ملٍ  ُِم

 -قَمَٚمٞمْفِ  َص٤محَلُقُهؿْ  اًم ِذي ضُمْٕمَٚمُٝمؿْ  وَم٠مَْووَمْقُهؿْ  :ىَم٤مَل  ،ىَمَٚم٦ٌَمٌ  سمِفِ  َوَُم٤م َيْٛمٌِم 

ُٛمقا :سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل  ًِ ِل   َٟم٠ْمِِتَ  ت كطَم  شَمْٗمَٕمُٚمقا َٓ  :َرىَمك اًم ِذي وَمَ٘م٤مَل  -اىْم  وَمٜمَْذيُمرَ   ^ اًمٜمٌ 

 َوَُم٤م :وَمَ٘م٤مَل  -ًَمفُ  وَمَذيَمُروا ^ اهلل َرؾُمقلِ  قَمغَم  وَمَ٘مِدُُمقا ،َي٠مُُْمُرَٟم٤م َُم٤م وَمٜمَٜمُْٔمرَ  ،يَم٤منَ  اًم ِذي ًَمفُ 

٤َم ُيْدِريَؽ  ُٛمقا --ؿْ تُ َأَصٌ ىَمدْ  :ىَم٤مَل  صُمؿ   ؟ُرىْمٞم٦َمٌ  َأهن  ًِ سُمقا ،اىْم أظمرضمف  (0)شؾَمٝماَمً  َُمَٕمُٙمؿْ  زِم  َواْضِ

 اًمٌخ٤مري-

 :عجت روش ثبة اٌجؼبٌخ ػمت ثبة اإلجبسح 

 شاًمتٜمٌٞمف»يمّم٤مطم٥م اإلضم٤مرة سم٤مب قم٘م٥م  اجلٕم٤مًم٦مسم٤مب أسمق ؿمج٤مع اًم٘م٤ميض  رذيم

ٕهن٤م قم٘مد قمغم  :شاًمروو٦م»ذم  اًمٜمقويوشمٌٕمٝمؿ  اًمٖمزازموأيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي 

 ؾمت٦م ذم إذ اجلٕم٤مًم٦م ٓ خت٤مًمػ اإلضم٤مرة إٓ، ذم هم٤مًم٥م إطمٙم٤مم ، ومٝمام يِمؽميم٤منقمٛمؾ

 -، ؾمٞم٠مِت ذيمره٤م ذم آظمر هذا اًم٤ٌمبأطمٙم٤مم

قم٘م٥م  شاعمحرر»شمٌٕم٤ًم ًمٚمراومٕمل ذم  شاعمٜمٝم٤مج»ذم وُمٜمٝمؿ اًمٜمقوي وأورده٤م اجلٛمٝمقر 

 -: ٕهن٤م ـمٚم٥م اًمت٘م٤مط اًمداسم٦م اًمْم٤مًم٦مسم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م

                                                 

اىمل-  0 ـُ مُحٞمد ُمـ ـمريؼ أيب ٟمية قمـ أيب اًمر  : هق أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري راوي احلدي٨م ]رواه قَمٌد سم

ة اًمٖمٜمؿ اًمتل أقمٓمقه٤م ذم ذًمؽؾمٕمٞمد[،  ة اًمني٦م: صمالصمقن ؿم٤مة، وقِمد  ٦ٌَم: صمالصمقن رضماًل، ووقِمد  : أي: ىَمَٚم

 ( سمتٍمف-280و 0.075ومتح اًم٤ٌمري داء- )
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 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍجمبٌخ

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

  --ؾمٞم٤مرِتزم إن رددت 

  -ومػمده (درهؿ 0111ؽ )ومٚم

إن قمٚمٛم٧م وًمدي ي٘مقل:  أو

 -(درهؿ 0111ؽ )اًم٘مراءة-- ومٚم

 : زيد-اجل٤مقمؾ

 : قمٛمرو- واًمٕم٤مُمؾ

 -درهؿ 0111: واجلٕمؾ

 -شمٕمٚمٞمؿ اًمقًمد ،رد اًمًٞم٤مرة: واًمٕمٛمؾ

 - لماًم٤ًمسم٘م لم: ٟمٗمس اعمث٤مًمواًمّمٞمٖم٦م

 ْأسثؼخ: اٌجؼبٌخ أسوب 

 ان-اًمٕم٤مىمد إول:

 -وهق ُمٚمتزم اًمٕمقض وًمق همػم اعم٤مًمؽ :اجل٤مقمؾ- أ

ومال يّمح ُمـ ُمٙمره وصٌل وجمٜمقن  ،ظمتٞم٤مر وإـمالق اًمتٍمفٓا :ط ومٞمفؽمِميو

 سمًٗمف-قمٚمٞمف وحمجقر 

 -وذـمف: أن يٕمٚمؿ سم٤مًمتزام اًمٕمقض ٕم٤مُمؾ:اًم- ب

 -ٓ يًتحؼ ؿمٞمئ٤مً  --وم٢من مل يٕمٚمؿ سم٤مًٓمتزام

 أسوبْ اٌجمبٌخ

 ٕمؾاجلُ   -3

 

 اناًمٕم٤مىمد- 0

 

 اًمّمٞمٖم٦م- 2 اًمٕمٛمؾ -4



 

 

﴿ ٕٜٛ ﴾ 

 

 -(0)ؾأهٚمٞم٦م اًمٕمٛم --إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤مً  ٠ٚشزشؽ ف١ٗ

 -إن يم٤من ُمٌٝماًم-- قمٚمٛمف سم٤مًمٜمداء ٠ٚشزشؽ ف١ٗ

 -ـ ـمرف اجل٤مقمؾ: وهل ُماًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مين:

  فٟ اٌظ١غخ٠ٚشزشؽ : 

  ؾمٞم٤مرِت وًمؽ يمذا، ُرد   :ًمٗمظ شمدل قمغم إذن ذم اًمٕمٛمؾ، إُم٤م سمٓمٚم٥م يم٘مقًمف

 ؾمٞم٤مرِت ومٚمؽ يمذا- إن رددَت  :يم٘مقًمفأو سمنمط 

 ٚأ٠ؼًب فٟ اٌظ١غخ ؽزشش٠ : 

 -، وقمدم اًمتٕمٚمٞمؼ(2)قمدم اًمت٠مىمٞم٧م

 -تؼمقم٤مً ٕٟمف قمٛمؾ ُم :ومال رء ًمف --ـ يم٠من قمٛمؾ ىمٌؾ اًمٜمداء ـقمٛمؾ سمال إذن ٚمق وم

قاطمد ُمٜمٝمام: ٕن اًمٕم٤مُمؾ قمٛمؾ ومال رء ًم --ومٕمٛمؾ همػمه ٕملم  ُمُ  أو أذن ًمِمخص

 -اعمٕملم مل يٕمٛمؾوٕن  ومٝمق ُمتؼمع، سمال إذن

 -ُمٕمٞمٜم٤مً  إن يم٤منواًمٕم٤مُمؾ  اًم٘مٌقل ُمـًمٗمظ قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م  وٓ يِمؽمط ذم

 : ٕمؾاجلُ  اًمث٤مًم٨م:

 ـم٤مهرًا ٓ ٟمج٤ًًم-ُمـ يمقٟمف  ط ذم اًمثٛمـؽمِميط ومٞمف ُم٤م ؽمِمي

                                                 

 ٕن اًمٕمٛمؾ: قمغم ي٘مدر ٓ اًمذي اًمّمٖمػم ]سمِِخالِف[ سمًٗمف، قمٚمٞمف حمجقراً  أو ٤مً جمٜمقٟم أو صٌٞم٤مً  وًمق أي: -0

 (006ص ’ اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمس) ُمٕمدوُم٦م- ُمٜمٗمٕمتف

 اًمٞمقم- ذًمؽ ذم سمف ئمٗمر ٓ رسمام ٕٟمف درهؿ(: 0111) ومٚمف اًمٞمقم ؾمٞم٤مرِت رد   َُمـ ىمقل: يّمح ومال -2



 

 

﴿ ٕٜٓ ﴾ 

 

 ،ٕٟمف قم٘مد ضمقز ًمٚمح٤مضم٦م: جمٝمقًٓ يمقٟمف ال يّمح وم ،ُمٕمٚمقُم٤مً ٕمؾ اجلُ قن ويِمؽمط يم

 -(0)وٓ طم٤مضم٦م جلٝم٤مًم٦م اًمٕمقض

 -: َُمـ رد  ؾمٞم٤مرِت وم٠ًمروٞمف-- يم٤من قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م وم٤مؾمداً زيد ومٚمق ىم٤مل

 ٚ ٍٝفغبد ػمذ اٌجؼبٌخ٠ٕجٕٟ ػ : 

 : ٕٟمف مل خيض ذم اًمٕمٛمؾ قمغم ذط اًمتؼمع سمف-أضمرَة اعمثؾ يًتحؼ ًمٕم٤مُمؾأن ا

إن رددت  وأومٚمؽ َم٤م أصٓم٤مده يمذا،  --و٤مًمتل يمذا: إن رددت زيد لًمق ىم٤مو

وًمٙمقن  ًمٚمجٝم٤مًم٦م :يم٤من قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م وم٤مؾمداً -- َم٤م أطمتٓمٌف يمذاومٚمؽ  و٤مًمتل يمذا--

واؾمتحؼ اًمٕم٤مُمؾ أضمرَة ، قمغم شمًٚمٞمٛمف أو همػم َمٚمقك ًمٚمج٤مقمؾ همػم ُم٘مدورٍ اجلٕمؾ 

 -ؾ قمغم ذط اًمتؼمع سمف: ٕٟمف مل خيض ذم اًمٕمٛماعمثؾ

 --شمٕمجٞمٚمف اًمٕم٤مُمؾ ٕمؾ إٓ سم٤مًمٗمراغ ُمـ اًمٕمٛمؾ، ومٚمق ذطًمٕم٤مُمؾ اجلُ وٓ يًتحؼ ا

 -(2)ؾاعمث أضمرةووضم٥م  قم٘مد اجلٕم٤مًم٦مومًد 

                                                 

 اًمٖمزازم وشمٌٕمف صقرهت٤م اجلقيٜمل احلرُملم إُم٤مم وذيمر (:يم٤مومراً  إٓ يٙمقن )وٓ اًمِٕمٚم٩م ُم٠ًمًم٦م وشمًتثٜمك -0

٤مرـ قمٚمقج ُمـ قِمٚم٩م ـ يم٤مومرٌ  وهل:  وهمٜم٤مئؿ، أُمقال ومٞمٝم٤م ىمٚمٕم٦م قمغم أدًمٙمؿ ًمإلُم٤مم: ىم٤مل احلرب، دار ذم اًمٙمٗم 

 قمغم يم٤مٟم٧م وإن ضم٤مئزة، اجلٕم٤مًم٦م ومٝمذه وؾمامه٤م-- ووصٗمٝم٤م اًمٗمالٟمٞم٦م، اجل٤مري٦م وم٠مقمٓمقين ومتحتٛمقه٤م، وم٢مذا

 قم٘مد وهذا سمتٍمف، ـاه ًمٚمح٤مضم٦م شمًٚمٞمٛمف-- قمغم ُم٘مدورٍ  وٓ ُمٕمٚمقم، ُمٕملم وٓ َمٚمقك، همػمِ  جمٝمقل ضُمٕمؾ

 اًمٕم٘مقد- يم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، ُمع جيز ومٚمؿ همرر ٟمقع ومٞمف

 ،ضمٕمالً  يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ إوضمف قمغم ومٞمف شمٍمومف جيز مل ذط-- سمال [اًمٗمراغ ىمٌؾ اجلٕمؾ] ؾمٚمٛمف وم٢من - 2

 إٓ يٛمٚمٙمف ٓ هٜم٤م واجلٕم٤مًم٦م د،سم٤مًمٕم٘م اًمٕمقض ُمٚمؽ اإلضم٤مرة ذم اًمٕم٤مُمؾ سم٠من اإلضم٤مرة: وسملم سمٞمٜمف ويٗمرق

 (2.408 ُمع طمقار اًمنمواين )حتٗم٦م اعمحت٤مج سم٤مًمٕمٛمؾ-



 

 

﴿ ٕٜٔ ﴾ 

 

 : اًمٕمٛمؾ اًمراسمع:

 ٚشؽ ف١ٗزش٠:  

  ،درهؿٜمل قمغم ُم٤مزم ومٚمف ـ دًم  ىم٤مل: ُمَ  ُم٤م ًمق]سمِِخالِف[  :(0)٦مٗمٚمْ يمُ أن يٙمقن ومٞمف  - أ

  ومال يّمح- --وٓ يمٚمٗم٦م واعم٤مل سمٞمد همػمه

وم٘م٤مل  ،ـ سم٠من يم٤من هم٤مص٤ًٌم ًمٚمامل ُمثالً ذقم٤ًم ـ وم٢من شمٕملم : ذقم٤مً  قمٚمٞمف أنٓ  يتٕملم - ب

 -ًمف ضُمٕمؾومال -- ُم٤م همّمٌف اًمٖم٤مص٥م ومرد  ، درهؿُم٤مزم ومٚمف  ـ رد  ُمَ اجل٤مقمؾ: 

 ٚ  أِش٠ٓ: رظخ ػٍٝاٌجؼبٌخ 

ُمـ أي ـ  و٤مًمتل يمذا رد  ٘مقًمف: ُمـ : يمقمٛمؾ جمٝمقلقمغم شمّمح اجلٕم٤مًم٦م  - 0

 -٦مًمٚمح٤مضمذًمؽ جيقز و :درهؿومٚمف  --ـ ُمٙم٤من

 -سمٛم٘مدار اًمٕمٛمؾ فٕمن قمٚمٛمقمغم اًمٕمٛمؾ اعمجٝمقل سمام ياجلٕم٤مًم٦م جيقز ًمٙمـ 

 -إذ ٓ طم٤مضم٦م إمم اطمتامل اجلٝم٤مًم٦م : وٌٓمفٕملم  شمَ  --قمٚمٛمف مل يٕمنوم٢من 

 -وارشمٗم٤مقمف وُمقوٕمف وُم٤م يٌٜمك قمٚمٞمف ـمقًمف وقمروف ٌلم  يُ  --ومٗمل سمٜم٤مء طم٤مئط

 -يٕمتؼم وصػ اًمثقب واخلٞم٤مـم٦م --وذم اخلٞم٤مـم٦م

ُمـ ُمقوع  و٤مًمتل يمذارد  ٘مقًمف: ُمـ يم :ُمٕمٚمقمقمٛمؾ  قمغمشمّمح اجلٕم٤مًم٦م  - 2

 -ٕهن٤م إذا ضم٤مزت ُمع اجلٝمؾ ومٛمع اًمٕمٚمؿ أومم: درهؿ 011ومٚمف -- يمذا

 ُمـ اًمٓمروملم، ومٚمٙمؾ ُمـ اجل٤مقمؾ واًمٕم٤مُمؾ-- ومًخٝم٤م- (جبئضح ..ٚاٌجمبٌخ)

 -وم٢من ومًخ اعم٤مًمُؽ ىمٌؾ ذوع اًمٕم٤مُمؾ ذم اًمٕمٛمؾ-- ومال رء ًمٚمٕم٤مُمؾ

                                                 

 (2.584)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  سمٕمقض- ي٘م٤مسمؾ ٓ ومٞمف يمٚمٗم٦م ٓ ُم٤م ٕن شمٕم٥م: أي يمٚمٗم٦م: - 0



 

 

﴿ ٕٜٕ ﴾ 

 

 ٚمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة اعمثؾ-ذم اًمٕمٛمؾ-- وم وإن ومًخ اعم٤مًمؽ سمٕمد ذوع اًمٕم٤مُمؾ

 وإن ومًخ اًمٕم٤مُمؾ-- ومال رء ًمف ؾمقاء ذع ذم اًمٕمٛمؾ أم ٓ-

 (ًبِمٍِٛ ظبٌزٗ.. لٛظًب سدِّ ٠شزشغ فٟ أ٦ْم )اجلٕم٤مًم :أي (ٟٚ٘)

 -ُمٕمٚمقُم٤مً  -- قمقو٤مً ـ أو ُم٤مل ُمت٤معيمًٞم٤مرة أو ٦م ـ اًمْم٤مًم رد   ذم اجل٤مقمؾيٚمتزم  : أنأي

٧م وًمدي اًم٘مراءة ٘مقل ًمٚمٛمٕمٚمؿ: إن قمٚم ٛميم٠من يشمٕمٚمٞمؿ صٌل،  :اًمْم٤مًم٦م رد   وُمثؾ

  ( درهؿ-011واًمٙمت٤مسم٦م-- ومٚمؽ )

٠من ي٘مقل ًمٚمٓمٌٞم٥م: إن قم٤مجل٧م ُمرييض يم ُمٕم٤مجل٦م ُمريض-- :اًمْم٤مًم٦م رد   وُمثؾ

 -إمم اًمِمٗم٤مء فًمتداويأو ، ( درهؿ011)ومٚمؽ  --ومؼمأ

 ُم٤م ومٚمف قمكم   --زم ؾمٞم٤مرِت رد   ُمـ: ىم٤مل يم٠منـ  اًمٕمقض ُمٕمٚمقُم٤مً  يٙمـ مل وم٢من

 -(0)ؾاعمث أضمرة اؾمتحؼ اًمٕم٤مُمؾقم٘مد اجلٕم٤مًم٦م وم٤مؾمدًا، ويم٤من -- ـ يروٞمف

 اٌمَٛض رٌه اعزذكَّ ..) و٤مًمتف ؾًمٚمج٤مقم اًمٕم٤مُمُؾ أي: رد   (سدَّ٘ب فارا) 

 اعمتٗمؼ قمٚمٞمف- اجلُٕمَؾ  ؼح: اؾمتأي (اٌّششَٚغ

إن يم٤من اجلُٕمؾ قمغم شمٕمٚمٞمؿ  --قمٚمٞمف اعمتٗمَؼ  اعمنموطَ  اًمٕمقَض ويمذًمؽ اؾمتحؼ 

يم٤من اجلُٕمؾ قمغم اًمِمٗم٤مء، ومٕم٤مجلف ومِمٗمل ُمـ و أ ،اًمقًمد اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ومتٕمٚمؿ

 -ُمروف

                                                 

 اًمتًٚمٞمؿ- ومٞمف طمّمؾ اًمذي سم٤مًمزُم٤من ٓ اًمٕمٛمؾ، يمؾ ومٞمف طمّمؾ اًمذي سم٤مًمزُم٤من اعمثؾ-- سم٠مضمرة آقمت٤ٌمر - 0

 (2.585)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 



 

 

﴿ ٕٜٖ ﴾ 

 

اؾمتحؼ سم٘مراءهت٤م  --ؾمٌٕم٤مً  ؾمقرة اًمٗم٤محت٦مًمت٘مرأ قمغم قمٚمتل  :ىم٤ملسمخالف ُم٤م ًمق 

 -ٕمؾ اًمِمٗم٤مء هم٤مي٦م ًمذًمؽجي: ٕٟمف مل وإن مل ُيّمؾ اًمِمٗم٤مء ،ؾمٌٕم٤مً 

 ئرا لبي اٌّبٌه ٢خش: ثك ٘زا ثىزا ِٚب صاد فٙٛ ٌه،ِغأٌخ: 

 دفك اٌضائذ..فاْ اِزٕك اٌّبٌه ثمذ رٌه ِٓ 

طم٤مؿمٞم٦م اًمؽمُمز ) ـه- ا(0)حوم٤مؾمد وٓ صحٞم: إذ ًمٞمس هٜم٤م قم٘مد ًمٚمٕم٤مُمؾومال رء 

 -شاًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦مطم٤مؿمٞمتف قمغم »ذيمره اًمنمسمٞمٜمل ذم -- (7.680

 

 (2) اٌفشق ث١ٓ لمذ اٌجمبٌخ ٚلمذ اإلجبسح

 اإلجبسحلمذ  اٌجمبٌخلمذ 

 اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم سملم اًمٓمروملم اجلٕم٤مًم٦م قم٘مد ضم٤مئز سملم اًمٓمروملم

 جمٝمقلٓ شمّمح اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ  ضمقاز اجلٕم٤مًم٦م قمغم قمٛمؾ جمٝمقل

 همػم ُمٕملمٓ شمّمح اإلضم٤مرة ُمع قم٤مُمؾ  شمّمح اجلٕم٤مًم٦م ُمع قم٤مُمؾ همػم ُمٕملم

 ٓ سمد ُمـ ىمٌقل إضمػم  ٓ يِمؽمط ىمٌقل اًمٕم٤مُمؾ

ـ اًمٕمٛمؾ ٓ سم٤مًمٗمراغ ُم تحؼ اجلٕمؾ إ  ًمف أن يِمؽمط شمٕمجٞمؾ إضمرة ٓ ًي

 ًمت٠مىمٞم٧مشمّمح ومٞمف ا ٓ شمّمح ومٞمف اًمت٠مىمٞم٧م

                                                 

 سمٕمف وىم٤مل: صمقسم٤ًم، رضمؾ إمم دومع إذا :(5.366) شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ ىم٤مل اًمٕم٘مد، يّمح احلٜم٤مسمٚم٦م وقمٜمد -0

 -أمحد اإلُم٤مم قمٚمٞمف ٟمص صح، ًمؽ-- ومٝمق ازددت ومام سمٙمذا

 (-255ص  ’)شمرؿمٞمح اعمًتٗمٞمديـ  -2



 

 

﴿ ٕٜٗ ﴾ 

 

 -اًمزرع :أي ،ؼْم ُم٠مظمقذة ُمـ اخلَ  :(اٌّخبثشح)

  -واًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ،قمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ ذم أرض اعم٤مًمؽ سمٌٕمض ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م: اعمخ٤مسمرة

اًمٌذر ُمـ و ،قمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ ذم أرض اعم٤مًمؽ سمٌٕمض ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤ميم٤من  نوم٢م

 ُمزارقم٦م-اعم٤مًمؽ-- ومٝمل 

ِلُّ هَنَ : »ىم٤مل c قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل :٤مإَْصُؾ ومِٞمٝمِ  ـْ اعمَُخ٤مسَمَرةِ  ^ك اًمٜمٌ   شقَم

ـْ  ^َأن  َرؾُمقَل اهلل : »v اًمْمح٤مك سمـ صم٤مسم٧م وقمـ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري هَنَك قَم

 أظمرضمف ُمًٚمؿ- ش١َماضَمَرةِ ، َوَأَُمَر سم٤ِمعمُ  اعمَُزاَرقَم٦مِ 

  اٌجؼبٌخثبة ػمت  اٌّخبثشحثبة عجت روش:  

 قمٛماًل جمٝمقًٓ - ُمٜمٝمام ٕن ذم يمؾ  

 ت:أفؼً اٌّىبع  

وهق اظمتٞم٤مر اًمٜمقوي وشمٌٕمف اعمت٠مظمرون ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٤مًمِمٞمخ اسمـ طمجر  ،اًمزراقم٦م

، ورأي واجلٛمؾ اًمٌجػمُمل واًمِمؼماُمٚمزواًمرُمكم واخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، وشمٌٕمٝمؿ 

 -احلٜم٤مسمٚم٦م واًمٙمثػم ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 اٌّخبثشح

ٚئرا دفك ئٌٝ سجً أسظًب ١ٌضسلٙب، ٚششغ ٌٗ جضءًا ِمًٍِٛب ِٓ )اٌّزٓ( 

 س٠مٙب.. ٌُ ٠جض. 

ٚئْ أوشاٖ ئ٠َّب٘ب ثز٘ت أٚ فعخ، أٚ َششَغ ٌٗ ؼمبًِب ِمًٍِٛب فٟ رِزٗ.. 

 جبص.
 



 

 

﴿ ٕٜ٘ ﴾ 

 

ٚمٍِؿ َيْٖمِرُس هَمْرؾَم٤ًم، َأْو َيْزَرُع َزْرقَم٤ًم، وَمٞم٠َْميُمُؾ ُِمٜمُْف ـَمـٞمْـٌر أَ » ^ حلدي٨م ًْ ـْ ُُم ْو َُم٤م ُِم

ٓ  يَم٤مَن ًَمُف سمِِف َصَدىَم٦مٌ  ٤مٌن َأْو هَبِٞمَٛم٦ٌم إِ ًَ  ]أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من[ش إِْٟم

، وأيمثر ، وأىمقى إظمالص٤مً ٤مًمزراقم٦م أطمًـ شمقيمالً سمٕن اإلٟم٤ًمن ذم آيمت٤ًمب و

 - وأؾمٚمؿ ُمـ اًمٖمش ،أقمؿ ٟمٗمٕم٤مً ، ووشمًٚمٞمامً  ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم شمٗمقيْم٤مً 

 وهق رأي سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م--- صمؿ اًمّمٜم٤مقم٦م

ضُمِؾ سمِٞمَِدهِ » قمـ أومْمؾ اًمٙم٥ًم: وم٘م٤مل ^اًمٜمٌل حلدي٨م  ش سَمٞمٌْع َُمؼْمُوٌر، َوقَمَٛمُؾ اًمر 

 ]أظمرضمف أمحد[

 -ذم ـمٚم٥م احلالل ايمت٤ًمب شمٜم٤مل سمٙمد اجلًؿ وإشمٕم٤مب اًمٜمٗمساًمّمٜم٤مقم٦م ٕن و

اقمتٛمده  --طمٞم٨م ظمٚم٧م ُمـ اًمٖمش واخلٞم٤مٟم٦م وإيامن اًمٗم٤مضمرة صمؿ اًمتج٤مرة

ؾمتٔمٝمره وا ،سمٛمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملهق أؿمٌف وىم٤مل:  شاحل٤موي»اعم٤موردي ذم 

 احلٜم٤مسمٚم٦م-سمٕمض قمٚمٞمف احلٜمٗمٞم٦م وواًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر، 

 [275]اًمٌ٘مرة:﴾ ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ وم٘مد سح اًم٘مرآن سم٢مطمالًمف ﴿

 ، وقمٛمقم اعمٜمٗمٕم٦م هب٤م واحل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م-ٕن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يٙمتًٌقن هب٤مو

 ١ٓ اٌّخبثشح ٚاٌّضاسلخ ٚاٌّغبلبحاٌفشق ث

واًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ُم٘م٤مسمؾ ضمزء ُمٕمٚمقم-   ،ضؾم٘مل اًمٕم٤مُمؾ ًمألر :اعمخ٤مسمرة

 ٓ دمقز-ومحٙمٛمٝم٤م: 

 -واًمٌذر ُمـ اعم٤مًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ضمزء ُمٕمٚمقم ،ؾم٘مل اًمٕم٤مُمؾ ًمألرض: اعمزارقم٦م

 ٓ دمقز-ومحٙمٛمٝم٤م: 
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ومحٙمٛمٝم٤م:  -ؾم٘مل اًمٕم٤مُمؾ ًمألرض واًمِمجر ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ ضمزء ُمٕمٚمقم :اعم٤ًمىم٤مة

 ذم اًمٜمخؾ واًمٕمٜم٥م وم٘مط- دمقز

ًمٕم٤مُمؾ سمنمط  إرَض  ٤مًمُؽ اعمإذا دومع  :أي (١ٌضسلٙب ٚئرا دفك ئٌٝ سجً أسظًب)

 -حجقر قمٚمٞمف سمًٗمفاعمهمػم  ٕم٤مىمؾاًم٤ٌمًمغ اًم ، وهقاًمتٍمف ُمٜمٝمام ُمٓمٚمَؼ  ؾٌّ أن يٙمقن يم

يمثػمًا يم٤من أو ىمٚمٞماًل،  (جضءًا ِمًٍِٛبؾ )ًمٚمٕم٤مُمأي  (ٌٗؽ )اعم٤مًم (ٚششغ)

ُيرم  :أي (ٌُ ٠جض) --صمٛمرهت٤مُمـ  :أي (ِٓ س٠مٙب) ،اًمرسمع وأاًمثٚم٨م  وأيم٤مًمٜمّمػ 

  -(0)٦م اعمخ٤مسمرة واعمزارقم ّمح: ًمٚمٜمٝمل قمـوٓ ي

قمٚمٞمٝم٤م ُمع  ٓ ؿمجر ومٞمٝم٤م-- صح٧م اعمزارقم٦مسمٞم٤مض وإن يم٤من سملم إؿمج٤مر أرض 

 : ًمٙمـ سمنموط:ٓ اؾمت٘مالًٓ  (2)٤مً اًمتٕم٤مىمد قمغم ُم٤ًمىم٤مة اًمِمجر شمٌٕم

                                                 

 :شاًمٓم٤مًمٌلم روو٦م» ذم ىم٤مل ُمٓمٚم٘م٤ًم، واعمخ٤مسمرة اعمزارقم٦م صح٦م اًمدًمٞمؾ ضمٝم٦م ُمـ اًمٜمقوي قمٜمد اعمخت٤مر -0

 ضمقاز :واعمخت٤مر ،واخلٓم٤ميب اعمٜمذر واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أصح٤مسمٜم٤م يم٤ٌمر ُمـ واعمخ٤مسمرة اعمزارقم٦م سمجقاز ىم٤مل

ط إذا أٟمف قمغم إطم٤مدي٨م وشم٠مويؾ واعمخ٤مسمرة، اعمزارقم٦م  ،أظمرى ؤظمر ُُمٕمٞم ٜم٦مٍ  ىمِْٓمٕم٦مٍ  َزْرعَ  ُمٜمٝم٤م ًمقاطمد َذَ

 اعمزارقم٦م ضمقاز اظمتٞم٤مره قمغم ُم١ميمداً  شُمًٚمؿ ذح» ذم وىم٤مل ،يمالُمف اهـ -إسمٓم٤مهلام --اعمذه٥م ذم واعمٕمروف

 ضم٤مزت إٟمام ظمٞمؼم ذم اعمزارقم٦م يمقن دقمقى ي٘مٌؾ وٓ ،ظمٞمؼم حلدي٨م اعمخت٤مر اًمٔم٤مهر هق اجلقاز إن :واعمخ٤مسمرة

 --اًم٘مراض- قمغم وىمٞم٤مؾم٤مً  اعمزارقم٦م ذم ُمقضمقد ًمٚمٛم٤ًمىم٤مة اعمجقز اعمٕمٜمك ٕن ُمًت٘مٚم٦م ضم٤مزت سمؾ ًمٚمٛم٤ًمىم٤مة شمٌٕم٤مً 

 اًم٘مقل اًمٌجػمُمل: ىم٤ملو اهـ -سم٤معمزارقم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم ُمًتٛمرون وإقمّم٤مر إُمّم٤مر ٞمعمج ذم واعمًٚمٛمقن

  اخلٓمٞم٥م اًمٌجػمُمل )طم٤مؿمٞم٦م اًمزُم٤من- هذا ٕهؾ ُمراقم٤مة أن سمف ُيٗمتك أن يٜمٌٖمل اًمذي هق سم٤مجلقاز--

3.231-) 

ـْ  ُِمٜمَْٝم٤م خَيُْرُج  َُم٤م رِ سمَِِمٓمْ  ظَمٞمؼَْمَ  َأْهَؾ  قَم٤مَُمَؾ  ^ اهلل َرؾُمقَل  َأن  » :c قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ روي عم٤م - 2  ُِم

 وروده٤م- ًمٕمدم شمٌٕم٤ًم: وٓ اؾمت٘مالًٓ  شمّمح ومال --اعمخ٤مسمرة سمخالف -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش َزْرعٍ  َأوْ  صَمَٛمرٍ 
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 سم٠من ي٘مقل: -- اعم٤ًمىم٤مة قمغم اعمزارقم٦م أن يت٘مدم ًمٗمظ -0

 قمغم هذا اًمٜمخؾ أو اًمٕمٜم٥م سمٜمّمػ اًمثٛمرة،  ؾم٤مىمٞمتؽ

  ،ارقمتؽ قمغم هذه إرض سمٜمّمػ اًمزرعوز

 سم٠من ي٘مقل: -- ٚمٛمزارقم٦مًمًمٗمظ اعم٤ًمىم٤مة  ني٘م٤مر أن أو

 -ومتّمح-- امقم٤مُمٚمتؽ قمغم هذيـ سمٜمّمػ ُم٤م خيرج ُمٜمٝم

  :ىم٤ملسم٠من ًمٗمظ اعم٤ًمىم٤مة  شم٠مظمر أُم٤م إن

 -اعمزارقم٦م حّمشمومال-- زارقمتؽ قمغم هذه إرض وؾم٤مىمٞمتؽ قمغم هذا اًمِمجر

اعم٤ًمىم٤مة-- مل شمّمح اعمزارقم٦م: ٕهن٤م إٟمام  دَ ٘مَ اعمزارقم٦م، صمؿ قمَ  دَ ٘مَ قمَ ويمذًمؽ إن 

م قمغم ُمتٌققمفتٓ يَ )اعمزارقم٦م( واًمت٤مسمع أضمٞمزت اعمزارقم٦م شمًٌٕم٤م ًمٚمٛم٤ًمىم٤مة،   ٘مد 

 -(اعم٤ًمىم٤مة)

صمؿ  ،وم٘مٌؾ --ومٚمق ؾم٤مىم٤مه قمغم اًمٜمّمػ ُمثالً : ـ قمغم إصح ـ اًمٕم٘مد حدَ أن يت   -2

ٕن شمٕمدد اًمٕم٘مد يزيؾ  :مل شمّمح اعمزارقم٦م إرض-- زارقمف قمغم سمٞم٤مض

  -ٌٕمٞم٦ماًمت

: -- مل جيزاعم٤ًمىم٤مة سمٕم٤مُمؾ، واعمزارقم٦م سمٕم٤مُمؾ تومٚمق أومردُمؾ: ٤ماًمٕم حدَ أن يت   -3

 -ٕن آظمتالف يزيؾ اًمتٌٕمٞم٦م

إٓ  واًمٕمٜم٥مٓ يٛمٙمـ ؾم٘مل اًمٜمخؾ سم٠من أن يتٕمذر إومراد اًمِمجر سم٤مًمً٘مل:  -4

إومراده سم٠من ؾمٝمؾ  ه ـإومراد وم٢من مل يتٕمذر، سمً٘مل إرض اًمٌٞمْم٤مء اًمتل سمٞمٜمف

 -ًمٚمٛمزارقم٦م م احل٤مضم٦مًمٕمد: مل جيزـ-- سم٤مًمً٘مل 
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 -: ًمٕمدم وروده(0)ةًمٚمٛم٤ًمىم٤م وًمق يم٤مٟم٧م شمٌٕم٤مً  شمّمح ُمٓمٚم٘م٤مً وأُم٤م اعمخ٤مسمرة-- ومال 

اًمِمجر ـ ًمٚمزراقم٦م أو سمٞم٤مض ُمتخٚمؾ سملم أقمٓمك اعم٤مًمُؽ قم٤مُمالً أرو٤ًم ىمراطم٤ًم ـ إن 

 وم٤مًمٖمٚم٦م يم٤من اًمٌذر ُمـ اعم٤مًمؽ ]ُمزارقم٦م[--وم٢من -- -- يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مـمٚم٦مومٕمٛمؾ

  اعم٤مًمؽقمغمًمٙمـ  ،، وًمٞمس ًمٚمٕم٤مُمؾ ُمـ اًمٖمٚم٦م رءُمٚمٙمفٕٟمف ٟمامء  :ًمٚمامًمؽيمٚمٝم٤م 

ومل : ٕٟمف ىمد قمٛمؾ ـم٤مُمٕم٤ًم ذم اًمثٛمر، وآٓشمف ًمٚمٕم٤مُمؾ أضمرة ُمثؾ قمٛمٚمف وقمٛمؾ دواسمف

 -ُيّمؾ، ومٙم٤من ًمف أضمرة قمٛمٚمف

 ،ٕن اًمزرع يتٌع اًمٌذر :ًمٚمٕم٤مُمؾ وم٤مًمٖمٚم٦م يم٤من اًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ]خم٤مسمرة[--إن و

 -ًمٚمامًمؽ أضمرة ُمثؾ إرض  اًمٕم٤مُمؾوقمغم

قمغم أظمر أضمرة ُم٤م اٟمٍمف ُمـ  وًمٙمؾ   ،وم٤مًمٖمٚم٦م هلام --يم٤من اًمٌذر ُمٜمٝمام وإن

ٟمّمػ أضمرة ُمثٚمف،  اعم٤مًمؽج٥م ًمٚمٕم٤مُمؾ قمغم ، ومٞمُمٜم٤مومٕمف قمغم طمّم٦م ص٤مطمٌف

 قمغم اًمٕم٤مُمؾ ٟمّمػ أضمرة أروف- ًمٚمامًمؽ٥م جيوٟمّمػ أضمرة سم٘مره وآًمتف ، و

(ْْ ر :أي (أوشاٖ ٚئ  (ـث٦م )ًمٚمزراقم إرَض  :أي (ئ٠ب٘ب) اعم٤مًمُؽ ًمٚمٕم٤مُمؾ أضم 

ره أو  ،ـ وُمثٚمٝم٤م إوراق اًمٜم٘مدي٦م ـ أو هبام ُمٕم٤مً  (فعخ ر٘ت أٚؾ )ُم٘م٤مسم أضم 

 ىمدره (ِمًٍِٛب ٌٗ ؼمبًِب َغَشأٚ َش) (أو صمٞم٤مب ؾمٞم٤مرة)ـيمسمٕمروض إرض 

                                                 

 اًمٕم٤مُمؾ قمغم ًمٞمس إٟمف طمٞم٨م ُمـ اعم٤ًمىم٤مة ُمٕمٜمك ذم وهل ظمٞمؼم، ىمّم٦م ذم شمٌٕم٤مً  اعمزارقم٦م ذم ورد اخلؼم ٕن - 0

 (6.027)حتٗم٦م اعمحت٤مج  واًمٌذر- اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف نيٙمق وم٢مٟمف اعمخ٤مسمرة سمخالف اًمٕمٛمؾ، إٓ ومٞمٝمام
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ذًمؽ  (جبص ..(0) ٗفٟ رِز) ]اعمًت٠مضمر[ يوضمٜمًف وٟمققمف وصٗمتف قمٜمده وقمٜمد اعمٙمؽم

 قمغم اعمذه٥م اعمٜمّمقص-

*** 

                                                 

)طم٤مؿمٞم٦م  يّمح- ومال --إرض ُمـ خيرج َم٤م ـمٕم٤مُم٤مً  ًمف ذط ًمق ُم٤م سمخالف ذُمتف، ذم ُمٚمتزُم٤مً  :أي - 0

 -ًمٚمجٝم٤مًم٦م (3.025اًمٌٞمجقري 
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 ٌّٛادئد١بء ا

 ٚئد١بء اٌّٛاد.. جبئض ثششؼ١ٓ:)اٌّزٓ( 

 . أْ ٠ىْٛ اٌّذ١ٟ ِغًٍّب.ٔ

 أْ رىْٛ األسض دشَّح ٌُ ٠جِش ل١ٍٙب ٍِه ٌّغٍُ.. ٕٚ

 ٚصفخ اإلد١بء: ِب وبْ فٟ اٌمبدح لّبسًا ٌٍّذ١ب.

 ٠ٚجت ثزي اٌّبء ثثالثخ ششائػ:

 . أْ ٠فعً لٓ دبجزٗ.ٔ

 أْ ٠ذزب  ئ١ٌٗ غ١شٖ ٌٕفغٗ أٚ ٌج١ّٙزٗ.. ٕٚ

 . ٚأْ ٠ىْٛ ِّب ٠غزخٍف فٟ ثئش أٚ ل١ٓ.ٖ

 ٠مٟمقار ُمٕمرومتؽ وًمزوم ـم٤مقمتؽ واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمؽاًمٚمٝمؿ اطمٞمل ُمقات ىمٚمقسمٜم٤م سم

 وٓ يٜمتٗمع هب٤م أطمد- ،أرض ٓ ُم٤مًمؽ هل٤م :(اٌّٛاد)

ـْ : »^اًمٜمٌل  ىم٤مًم٧م: ىم٤مل bقمـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م  إَْصُؾ ومِٞمِف:  ٤مً َو قَمَٛمَر َأرأَ َُم

طََمدٍ  ِٕ ٧ْم  ًَ   -أظمرضمف اًمٌخ٤مري شوَمُٝمَق َأطَمؼُّ هِب٤َم --ًَمٞمْ

 . ذِم ظِماَلوَمتِفِ   v ىَم٣َم سمِِف قُمَٛمرُ : ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم

 اٌّضاسػخثبة  ػمتإد١بء اٌّٛاد  ثبة عجت روش: 

 ُمٜمٝمام ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕرض- ٕن يمالً 

ؿمٌٝم٧م قمامرهت٤م  ،اًمتل مل شمٕمٛمر قمامرة إرض اخلرسم٦م :أي( ٚئد١بء اٌّٛاد)

ضم٤مسمر سمـ حلدي٨م : ٥مسمؾ ُمًتح (جبئض) --٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إطمداث ُمٜمٗمٕم٦مسم٢مطمٞم٤مء اعمقشمك عم
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َوَُم٤م َأيَمٚم٧َْم  وَمَٚمُف هِب٤َم َأضْمٌر، --ـْ َأطْمٞم٤َم َأْرًو٤م َُمٞم ت٦َمً ُمَ : »^اًمٜمٌل  أن c قمٌداهلل

 -اًمٜم٤ًمئلأمحد وأظمرضمف  شوَمُٝمَق ًَمُف َصَدىَم٦مٌ  --ُِمٜمَْٝم٤م (0) َٕمَقاذِم اًم

 (ثششؼ١ٓ:ت )ومٞمجقز إطمٞم٤مء اعمقا

، ظمالوم٤ًم ٕيب ؾمقاء أذن ًمف احل٤ميمؿ أم ٓ (أْ ٠ىْٛ اٌّذ١ٟ ِغًٍّب. ٔ)

 -ٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء قمغم إذن اإلُم٤ممطمّمقل اعمقمٜمده ٞمتقىمػ ومطمٜمٞمٗم٦م، 

 :٠ٚغزثٕٝ ِٓ رٌه  

 ،سم٘مٕم٦م ُمقات ـ وٓة اًمٜمقاطملـ وُمثٚمف  احل٤ميمؿ ٠من ُيٛمليم أن يتٕمٚمؼ سم٤معمقات طمؼ--

واًمٗملء وُمقار زي٦م اجلرقمل ٟمٕمؿ وجيٕمٚمٝم٤م احل٤ميمؿ ًم ،ُمٜمٝم٤م ٛمٜمع قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملميَ و

ـَ ضَم  أظمرج اًمٌخ٤مري قمـاًمّمدىم٦م وظمٞمؾ اجلٝم٤مد ًمؽمقمك ومٞمف: عم٤م  ْٕم٥َم سْم  ث ٤مَُم٦مَ اًمّم 

v  ِل  ^»ىم٤مل َوُهَق سمُِ٘مْرِب َواِدي اًْمَٕمِ٘مٞمِؼ  شٚمِِٛملمَ ًخِلَٞمِْؾ اعمُ  مَحَك اًمٜم ِ٘مٞمعَ  َأن  اًمٜمٌ 

ـْ اعمَِْديٜم٦َمِ  ـَ ُِمٞماًل ُِم ي سَمَذةَ »و ،قَمغَم قِمنْمِ َف َواًمر  َ  -،شَأن  قُمَٛمَر مَحَك اًمن 

  احلرم-ُمًٚماًم وًمق ذمسمٌالد اإلؾمالم-- ويِمؽمط أن يٙمقن اعمحٞمل ًمألرض 

 ِٛاد اٌذشَ

: طمٞم٤مء٤مإلسم متٚمؽال وم ،ُم٤م قمدا قمروم٦م وُمٜمك وُمزدًمٗم٦م ،ُيٛمٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء ُمقات احلرم

يتٕمٚمؼ هب٤م طم٘مقق عم٤م  :ٓ متٚمؽيم٤ًمئر اعمقاوع اًمتل وهل ، ًمتٕمٚمؼ طمؼ اًمٜمًؽ هب٤م

 -أو ظمّمقص٤ًم يم٤معم٤ًمضمد واًمٓمرق ،اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤مً 

  ،هب٤مًمتٕمٚمؼ طمؼ اًمقىمقف  :طمٞم٤مءسم٤مإل متٚمؽال وم --قمروم٦م أُم٤م

                                                 

 : مجع قم٤مومٞم٦ٍم وهؿ ـمالب اًمرزق، يم٤مًمٓمٞمقر واًمٌٜم٤مئلم وؾم٤مئر اًمدواب-اًمٕمقاذم-  0
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 -هباماعمٌٞم٧م اًمرُمل و: ًمتٕمٚمؼ طمؼ طمٞم٤مءسم٤مإل متٚمؽال وم --ُمٜمكُمزدًمٗم٦م و وأُم٤م

ذم سمالد طمٞم٤مء سم٤مإل ومال يٛمٚمٙمقن-- اًمذُمل واعمٕم٤مهد واعمًت٠مُمـ، "اعمًٚمؿ"ـوظمرج سم

 اعمًٚمؿ-سمٜم٤مء : ٕٟمف يم٤مٓؾمتٕمالء قمغم اعمًٚمٛملم

ه٤م: ومٞمجقز ًمٚمذُمل واعمٕم٤مهد واعمًت٠مُمـ إطمٞم٤مؤ ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر:أُم٤م إذا يم٤من اعمقات 

 -، وٓ ضر قمٚمٞمٜم٤م ومٞمفٕٟمف ُمـ طم٘مقىمٝمؿ

 فٟ ثالد اٌىفبس؟ اٌّٛادً٘ ٌٍّغ١ٍّٓ ئد١بء 

سم٠من ي٘مٌٚمقا  وىمد صقحلقا قمغم أن إرض هلؿ (0)قمـ ذًمؽ اعمقاتإن مل يذسمقٟم٤م 

ُمٚمٙمف: وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ سمالد  --ُمٚمٙمف، وإن أطمٞم٤مه يم٤مومرٌ  --وم٢من أطمٞم٤مه ُمًٚمؿ اجلزي٦م--

 ، رطمتك يٛمتٜمع إطمٞم٤مؤه قمغم اًمٙمٗم٤م اإلؾمالم

ًمٚمٙمٗم٤مر إطمٞم٤مُء ُمقات ًمٞمس -- ومٚمٞمس ًمٜم٤م إطمٞم٤مء ُمقاهتؿ، يمام ن ذسمقٟم٤م قمٜمٝم٤م٠مسم وإٓ

 (3.030طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ، 8.284هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) -سمالد اإلؾمالم

ش ٌُ ٠ج) ٤مأهن :واعم٘مّمقد سمٙمقن إرض طمرة (دشًَّح أْ رىْٛ األسُضٚ. ٕ) 

ُِِ ؾمقاء  ،ـ ىمٌؾأطمد ُم إرض مل يٛمٚمؽ :أي، ُمًٚمؿ وٓ همػم (ٍه ٌّغٍُل١ٍٙب 

ٜم٤ًم أو ُمٕم٤مَهدًا أو طمرسمٞم٤ًم ـ همػم ُمًٚمؿأو  ،يم٤من ُمًٚمامً   -ـ ذُمٞم٤ًم أو ُم١َمُم 

  :يم٤من ُمٕمٛمقرًا وهق أن ظمراب أُم٤م ًمق

إُمالك ٓ شمزول سمزوال ٕن : عم٤مًمٙمف أو ًمقرصمتف ُمـ سمٕمده أٟمف وم٤محلٙمؿ ومٞمف:

 -رفإن قمُ هذا  --اًمٕمامرات

                                                 

 -أي: مل يٛمٜمٕمقٟم٤م قمـ اإلطمٞم٤مء-   0
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  :ومُٞمٜمٔمر --وم٢من مل يٕمرف ُم٤مًمٙمف

  سمٕمد اًمٌٕمث٦م--ُمٕمٛمقرة سم٠من يم٤مٟم٧م : إؾمالُمٞم٦مً  اًمٕمامرةُ وم٢من يم٤مٟم٧م 

 -٤مً و٤مئٕم ُم٤مًٓ  اعمٕمٛمقرهذا  ومٞمٙمقن ،ُمٚمؽ عمًٚمؿ همػم ُمتٕملّم : أٟمف ٤محلٙمؿوم

  --ومٞمٗمٕمؾ ُم٤م يرى اًمٜمٔمر ومٞمف، احل٤ميمؿأُمره ًمرأي  واعم٤مل اًمْم٤مئع--

 ، سمال سمٞمع حٗمٔمفسمإُم٤م )أ( 

 ، فوطمٗمظ صمٛمٜمف إمم فمٝمقر ُم٤مًمٙم ٌٞمٕمفسموإُم٤م )ب( 

  -(2)فإمم أن ئمٝمر ُم٤مًمٙم (0) سمٞم٧م اعم٤ملقمغم ٤مىمؽماض صمٛمٜمفسموإُم٤م )ج( 

، ومل يٕمٛمره٤م أطمد ىمٌؾ اًمٌٕمث٦مُمٕمٛمقرة  ٧م: سم٠من يم٤مٟم٦مً ضم٤مهٚمٞم اًمٕمامرةُ  ٧ميم٤مٟم أُم٤م إن

  ُمـ اعمقات- ٤مٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء: ٕهن: أٟمف يٛموم٤محلٙمؿ-- سمٕمد اًمٌٕمث٦م

 اٌّٛاد صفخ ئد١بء

 هق: ؽ اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اعمٚم يمٞمٗمٞم٦م اإلطمٞم٤مء :أي (:صفخ اإلد١بءٚ)

ُّ فٟ اٌمبدحِب وبْ ) ومٞمام اقمتٞمد سملم اًمٜم٤مس، وهق اعمٕمؼم قمٜمف  :أي (بذ١َلّبسًا ٌٍ

 سم٤مًمٕمرف-

 إد١بء اٌّٛاد ٚػبثؾ : 

 -٤مَ أن هيلء إرض عم٤م يريده ُمٜمٝم٤م ؾمقاء ُمًٙمٜم٤ًم أو زري٦ًٌم أو ُمزرقم٦ًم أو سمًت٤مٟم

                                                 

: سم٠من جيٕمؾ صمٛمٜمف ذم سمٞم٧م اعم٤مل ىمرو٤ًم قمٚمٞمف ومٝمق ىمرض طمٙمٛمل- واعمراد: اىمؽماض صمٛمٜمف قمغم سمٞم٧م اعم٤مل- 0

 (3.234اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م اىمؽماض صمٛمٜمف ٓ اىمؽماض اًمٕم٘م٤مر- )

 اإلُم٤مم- وهذا يمٚمف إن رضم٤م فمٝمقر ُم٤مًمٙمف، وم٢من أيس ُمـ فمٝمقره-- ومٝمق ُمٚمؽ ًمٌٞم٧م اعم٤مل يتٍمف ومٞمف 2

 (-3.035ٌٞمجقري )طم٤مؿمٞم٦م اًميمٞمػ يِم٤مء- 
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 ُّذ١ٟ: اإلد١بءخزٍف ٠ٚ  ثبخزالف اٌغشع اٌزٞ ٠مظذٖ اٌ

  :ومٞمف ِمؽمطومٞم :اعمقات ُمًٙمٜم٤مً  إطمٞم٤مءَ اعمحٞمل وم٢من أراد 

ط اًمٌ٘مٕم٦م سمٌٜم٤مء طمٞمٓم٤مهن٤م سمام ضمرت سمف قم٤مدة ذًمؽ اعمٙم٤من، ُمـ آضمر أو يحتق -0

 ظمِم٥م-أو  أو ـملم أو ًمٌِـ طمجر

 -ٟمّم٥م سم٤مبِمؽمط يويمذًمؽ  -2

 -: ًمٞمتٝمٞم٠م ًمٚمًٙمٜمك وًمٞم٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اعمًٙمـؾم٘مػ سمٕمْمٝم٤ميِمؽمط و -3

٦مَ  اعمقات إطمٞم٤مءَ اعمحٞمل أراد إن و   :ومٞمف ِمؽمطومٞم-- دواب زرٌي

 -كدون حتقيط اًمًٙمٜمظمِم٥م، وًمٙمـ أو  أو ـملم أو ًمٌِـ حجرسمسم٤مًمٌٜم٤مء تحقيط اًم -0

 اًمً٘مػ- ومٞمٝم٤م وٓ يِمؽمط ٟمّم٥م سم٤مب-ِمؽمط يويمذًمؽ  -2

  :ومٞمف ِمؽمطومٞم-- ُمزرقم٦مً اعمقات  إطمٞم٤مءَ اعمحٞمل أراد وإن 

 ، وٟمحق ذًمؽ يمٜمّم٥م ظمِم٥م وطمجر طمقهل٤م-(0)مجع اًمؽماب طمقهل٤م -0

 ضُمٜمخٗم وـمؿ   ،ومٞمٝم٤م ؾٍ ُمًتٕماًم٦م وإز سمٙمًِح اعمزرقم٦م أرض  وشمًقي٦م -2

 -(2)ؽمابسم٤مًم

هذا إن مل  ،ىمٜم٤مة هنر أوسمئر أو  سمحٗمروهتٞمئتف-- ويٙمقن ذًمؽ وشمرشمٞم٥م ُم٤مء هل٤م  -3

  يٙمٗمٝم٤م ُمٓمر ُمٕمت٤مد-

                                                 

ل ُمٜمزًم٦م اًمتحقيط ذم همػمه٤م، وٓ ُيت٤مج إمم اًمّتحقيط  0 -  طمتك شمتٛمٞمز قمـ اًمٖمػم، وهذا اًمتٛمٞمٞمز ومٞمٝم٤م يٜمز 

 ( سمتٍمف- 8.293)هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ومقىمٝم٤م: وم٢من ُمٕمٔمؿ اعمزارع سم٤مرٌز ٓ حتتقي قمٚمٞمف احلٞمٓم٤من- 

 : إزاًم٦م ُم٤م يم٤من قم٤مًمٞم٤ًم وشمًقيتف سم٤مٕرض- يمًح ُمًتٕمؾٍ -  2

 ( سمتٍمف-3.037)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري : ُمٚمئف سم٤مًمؽماب طمتك يًتقي سم٤مٕرض- ـمّؿ ُمٜمخٗمضٍ 
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 -- مل ُيت٩م ًمؽمشمٞم٥م اعم٤مء-ـ وُمثٚمف اًمٜمٞمؾ واًمٗمرات ـ وم٢من يمٗم٤مه٤م اعمٓمر اعمٕمت٤مد

  :ومٞمف ِمؽمطومٞم-- سمًت٤مٟم٤مً اعمقات  إطمٞم٤مءَ اعمحٞمل أراد وإن 

 ف اًمٕم٤مدة ــ إن ضمرت سم إرض مجع اًمؽماب وحتقيط -0

 -جمرى اعم٤مء إمم إؿمج٤مر وهتٞمئ٦مطمٗمر اجلداول  -2

 -سمحٞم٨م يًٛمك: سمًت٤مٟم٤مً  إؿمج٤مرىمدر ُمـ همرس  -3

 ِٓ اٌّٛاد ًباٌّزذجش ش١ئ رذجش ِغأٌخ ٌٛ

سم٤مًمتحجر واإلىمٓم٤مع  اعمقات ٓ يٛمٚمؽو، يٜمٌٖمل أن يِمتٖمؾ سم٤مًمٕمامرة قم٘مٞم٥م اًمتحجر

سم٤محلٗمر  ء اعمقاتع ذم إطمٞم٤مسم٠من ذـ ُمـ اعمقات  ٤مً ؿمٞمئ اعمتحجر حتجر ٚمق، ومٝم٤مٞمُم٤م مل ُيٞم

ًمٕمٛمقم ىمقًمف  :ومل يتٛمؿ-- ومٝمق أطمؼ سمف ـ ومجع اًمؽماب وٟمحقه وسمٜم٤مء سمٕمض اعم٘مّمقد

ٌَْؼ إًَِمٞمْفِ »: ^ ًْ ْ ُي ـْ ؾَمٌََؼ إمَِم َُم٤م مَل ىمدر طم٤مضمتف  ، سمنمط أن يٙمقنشوَمُٝمَق َأطَمؼُّ سمِفِ  --َُم

ىم٤مًمف اعمتقزم يمام  ٚمٖمػمه إطمٞم٤مء اًمزائدوم --ي٘مدر قمغم قمامرشمف، وم٢من زاد قمغم ذًمؽأن و

ـم٤مل اًمزُم٤من، واُمتدت اعمدة، وأقمرض قمـ ، ومٚمق شاًمروو٦م»ورضمحف اًمٜمقوي ذم 

: ٕن  ُمـ ُُيٞمٞمٝم٤مٞمٜم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملماًمٕمامرة، ومٚمٚمقازم أن ي٘مقل: إن أطمَٞمْٞمَتٝم٤م، وإٓ ظمٚم  

ِر ومٞمف: ٕٟمف ذريٕم٦ٌم إمم اًمٕمامرة،  اعمقات ُُمرصد ًمٕم٤مُّم٦م اعمًٚمٛملم، وإٟمام صم٧ٌم طمؼ اعمتحج 

أُمٝمٚمف ُمدة ىمري٦ٌم  --واؾمتٛمٝمٚمف إن ذيمر قمذراً و، سمٓمٚم٧م اًمذريٕم٦م --٤منوم٢مذا ـم٤مل اًمزُم

وم٢مذا ُمْم٧م ، اًمقازم طم٥ًم اًمٕم٤مدةواًمٜمٔمر ذم شم٘مديره٤م إمم رأي ة، يًتٕمد ومٞمٝم٤م ًمٚمٕمامر

 سمٓمؾ طم٘مف- --ومل يِمتٖمؾ سم٤مًمٕمامرة
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 ششٚغ ٚجٛة ثزي اٌّبء

 (:ثثالثخ ششائػ) ( سمال قمقضثزي اٌّبء) قمغم ُم٤مًمؽ اعم٤مء (٠ٚجت)

وم٢من مل ، ًمٜمٗمًف وُم٤مؿمٞمتف وؿمجره وزرقمف (لٓ دبجزٗ) اعم٤مء (أْ ٠فعً)- 0

  -ويٌدأ سمٜمٗمًف ،مل جي٥م --يٗمْمؾ

 ُم٤مءً  اعم٤مؿمٞم٦م ُم٤مًمُؽ  سم٠من ٓ جيد (أٚ ٌج١ّٙزٗ ٖ ٌٕفغٗٚأْ ٠ذزب  ئ١ٌٗ غ١ُش) -2

ًمنمب  ُم٤مؿمٞمتف وزرقمفو سمذل اًمٗم٤موؾ قمـ ذسمف قمغم ُم٤مًمؽ اعم٤مء ومٞمج٥م ،ُم٤ٌمطم٤مً 

ًمٙمـ أُم٤م إن يم٤من هٜم٤مك ُم٤مء ُم٤ٌمح-- مل جي٥م، ، (2)ُمـ إٟم٤ًمن أو هبٞمٛم٦م (0)محمؽمطمٞمقان 

 -قمٜمد آوٓمرار ٟمٗمًف ًمٖمػمه قمغم زرع شم٘مديؿ ذي روٍح ذم اًمت٘مديؿ اؾمتقضمف اًم٘مٚمٞمقيب 

كأن  ،ههمػمَ  خيٚمٗمف ُم٤مءً  :أي (خٍفغَزِّب ٠ُؾ )اعم٤مء اًمٗم٤مو (ٚأْ ٠ىْٛ)- 3

ٍٓ فٟ ثئٍش)ن يكو -- ومال جي٥م سمذًمف سمال وإٟم٤مء ، أُم٤م ُم٤م ٓيًتخٚمػ يمؼميم٦م(أٚ ل١

 -قمقض

ومال جي٥م سمذل  --ـ ذم إٟم٤مء أو طمقض ُمًدود ٤مء اعمقضمقديم٤معمـ وأُم٤م اًمذي ٓ خيٚمػ 

 ومْمٚمف-

                                                 

، ويمذا شم٤مرك سمٕمد أُمر اإلُم٤مم (: همػم اعمحؽمم، يم٤مًمزاين اعمحّمـ، وشم٤مرك اًمّمالةاعمحؽمم- وظمرج سمـ) 0

 (3.042)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري اًمقوقء ذم إصح، واعمرشمد، واحلريب، واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر- 

وطمٞم٨م ًمزُمف سمذل اعم٤مء  ،حلرُم٦م اًمروح :وإٟمام وضم٥م سمذًمف ًمٚمامؿمٞم٦م، ٖمػمًمزرع اًم اعم٤مء وٓ جي٥م سمذل-  2

 (2.359اإلىمٜم٤مع )- يٚمزُمفوإٓ ومال  ،ٜمٝم٤م ُمـ ورود اًمٌئر إن مل يي سمفًمزُمف أن يٛمٙم   --ًمٚمامؿمٞم٦م



 

 

﴿ ٖٓٚ ﴾ 

 

ٓ يٚمح٘مف ضر سم٤مٓطمتٞم٤مج إًمٞمف ذم اعم٤مء اؾمتخالف أٟمف ذم صقرة  :واًمٗمرق

 -سمخالومف ذم همػمه ،اعمًت٘مٌؾ

 ألغبَ ا١ٌّبٖ

وقمٞمقن  يم٤مٕهن٤مر سمٌٕمض اًمٜم٤مس--ٓ خيتص وُم٤م ٟمٌع ذم ُمقوع  اٌمغُ األٚي:

ُمٜمٝمؿ ُم٤م يِم٤مء  ي٠مظمذ يمؾٌّ ، وم٤مًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ؾمقاءوإودي٦م-- ؾمٞمقل إُمٓم٤مر اجل٤ٌمل و

ٚمُِٛمقَن اعمُ »ُمرومققم٤ًم  c اسمـ قم٤ٌمس طمدي٨م، وذم ذًمؽ ورد ُمٜمف يَم٤مُء ذِم ًْ ُذَ

 ُمرومققم٤مً  vوذم رواي٦م أيب هريرة  ،أمحد أظمرضمفش َواًمٜم ٤مرُ  َواًْمَٙمأَلُ  اعم٤َمءُ : صَماَلٍث 

« : ـَ َٓ ُيْٛمٜمَْٕم  اسمـ ُم٤مضمفأظمرضمف  شًْمَٙمأَلُ َواًمٜم ٤مرُ َوا اعم٤َمءُ صَماَلصَم٦ٌم 

وم٢مذا طمٗمر  ،يم٤مٔسم٤مر واًم٘مٜمقاتسمٌٕمض اًمٜم٤مس-- اعمٞم٤مه اعمختّم٦م  :اٌمغُ اٌثبٟٔ

 -ٕٟمف ٟمامء ُمٚمٙمفًمف:  ٞمٙمقن ُم٤مؤه٤م ُمٚمٙم٤مً وم ،ذم ُمٚمٙمف اًمِمخص سمئراً 

*** 



 

 

﴿ ٖٓٛ ﴾ 

 

 احلٌس-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٛلف)

قَم٤ًم: ٜمف سم٘مٓمع طمٌس ُمٕملم َمٚمقك ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مؾ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞم َذْ

 -(0)داًمتٍمف ذم رىمٌتف قمغم ُمٍمف ُم٤ٌمح ُمقضمق

                                                 

 ذح اًمتٕمريػ:-  0

 ُم٤م ذم اًمذُم٦م، واعمٌٝمؿ يم٠من ي٘مػ أطمد ؾمٞم٤مرشمٞمف: ًمٕمدم شمٕمٞمٜمٝمام- :: ظمرج سمفُمٕملم

  يّمح وىمػ اعمًت٠مضَمر-: ومالَمٚمقك ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مؾ

 : ؾمقاء يم٤من آٟمتٗم٤مع سمف ذم احل٤مل أم ٓ يمجحش صٖمػم- يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف

 ٤محلامر اًمزُِمـ اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه-يم ُم٤م ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف: ]سمخالف[

 : أي وًمق ُمدة ىمّمػمة، أىمٚمٝم٤م: زُمـ ي٘م٤مسَمؾ سم٠مضمرة ًمق ُأوضمر- ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف

يمِمٛمٕم٦م ًمٚمقىمقد وـمٕم٤مم ًمأليمؾ ورُي٤من ُم٘مٓمقع ًمٚمِمؿ، ومال  ٜمفُم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف إٓ سمذه٤مب قمٞم: ]سمخالف[

 يّمح وىمػ رء ُمٜمف-

 يٜم٘مٓمع شمٍمومف ذم اعمقىمقف ُمـ سمٞمع وه٦ٌم وهمػم ذًمؽ- :-- أيسم٘مٓمع اًمتٍمف ذم رىمٌتف

 ، ومال يّمح اًمقىمػ-اعمٍمف احلرام:  ]سمخالف[ :قمغم ُمٍمف ُم٤ٌمح

 ’)اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمساًمٗم٘مراء-  : أي: ذم احل٤مل: ومال يّمح اًمقىمػ قمغم ُمـ ؾمٞمقًمد ًمٚمقاىمػ صمؿ قمغمُمقضمقد

 (  سمتٍمف-017ص

 اٌٛلف

 ٚاٌٛلف.. جبئض ثثالثخ ششائػ:)اٌّزٓ( 

 . أْ ٠ىْٛ ِّب ٠ٕزفك ثٗ ِك ثمبء ل١ٕٗ.ٔ

 . ٚأْ ٠ىْٛ لٍٝ أصً ِٛجٛد ٚفشق ال ٠ٕمؽك.ٕ

 . ٚأْ ال٠ىْٛ فٟ ِذفٛس.ٖ

 ٚ٘ٛ لٍٝ ِب ششغ اٌٛالف ِٓ رمذ٠ُ أٚ رأخ١ش أٚ رغ٠ٛخ أٚ رفع١ً.
 



 

 

﴿ ٖٜٓ ﴾ 

 

]آل  ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ شمٕم٤ممم:﴿ف ىمقًم إَْصُؾ ومِٞمِف:

 [-92قمٛمران:

٤منُ  َُم٤مَت  إَِذا: »^ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل:  vقمـ أيب هريرة وُمـ اًمًٜم٦م:  ًَ ْٟم  اإْلِ

ٓ   قَمَٛمُٚمفُ  قَمٜمْفُ  اْٟمَ٘مَٓمعَ  ـْ  إِ ٓ   :صَماَلصَم٦مٍ  ُِم ـْ  إِ  َوًَمدٍ  َأوْ  ،سمِفِ  ُيٜمْتََٗمعُ  قِمْٚمؿٍ  َأوْ  ،(0)ضَم٤مِرَي٦مٍ  َصَدىَم٦مٍ  ُِم

  أظمرضمف ُمًٚمؿ-ش فُ ًمَ  َيْدقُمق َص٤مًمٍِح 

ـِ اخلَٓم ٤مِب  َأن  قُمَٛمرَ » cقمٌداهلل سمـ قمٛمر  وقمـ َق سماَِمٍل ًَمُف  v سم شَمَّمد 

َويَم٤مَن َٟمْخاًل،  ،صَمْٛمغٌ  :، َويَم٤مَن ُيَ٘م٤مُل ًَمفُ ^ قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهلل[ سمَِخٞمؼَْمَ  ٤مً َأْرَو ]َأَص٤مَب 

ًٓ َوُهَق قِمٜمِْدي َٟمِٗمٞمٌس، وَم٠َمَرْدُت أَْن اهلل: َي٤م َرؾُمقَل ^ وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ  ، إيِن  اؾْمتََٗمْدُت َُم٤م

ِلُّ  َق سمِِف، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمٌ  ـْ : »^َأشَمَّمد 
ْق سم٠َِمْصٚمِِف، َٓ ُي٤ٌَمُع َوَٓ ُيقَه٥ُم َوَٓ ُيقَرُث، َوًَمٙمِ شَمَّمد 

َق سمِِف قُمَٛمُر، وَمَّمَدىَمتُُف شمِْٚمَؽ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ ، وَمتَ شُيٜمَْٗمُؼ صَمَٛمُرهُ  ٤ميملِِم  اهللَّمد  ًَ ىَم٤مِب َواعمَ َوذِم اًمر 

ـْ َوًمِٞمَُف َأْن َي٠ْميُمَؾ ُِمٜمُْف  ٌِٞمِؾ َوًمِِذي اًمُ٘مْرسَمك، َوَٓ ضُمٜم٤َمَح قَمغَم َُم  ً ـِ اًم ٞمِْػ َواسْم َواًمْم 

ٍل سمِفِ   -أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿش سم٤ِمعمَْْٕمُروِف، َأْو ُيقيمَِؾ َصِديَ٘مُف هَمػْمَ ُُمتََٛمق 

ـُ ىم٤مل و َق هِب٤َم ذِم اإِلؾْمالَمِ » :cقُمَٛمَر  اسم َل َصَدىَم٦ٍم شُمِّمد  َصَدىَم٦ُم  ،صَمْٛمغٌ  :َأن  َأو 

ـِ اخلَ   شاًمٓمٌ٘م٤مت»أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم  (2)شv ٓم ٤مِب قُمَٛمَر سْم

                                                 

 همػمه ُمـ اًمّمدىم٤مت ًمٞم٧ًم ضم٤مري٦م- قمغم اًمقىمػ يمام ىم٤مًمف اًمراومٕمل، وم٢من   واًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م حمٛمقًم٦م-  0

 -(3.087)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

ـِ اخلَٓم ٤مِب - 2 َهَذا َُم٤م أَْوَص سمِِف  ،$% # » :vِصٞمَٖم٦ُم َوىمِػ ؾَمٞم ِدَٟم٤م قُمَٛمَر سم

ـِ إيَْمَقِع َواًْمَٕمٌَْد اًم ذِ ]أرض سمخٞمؼم[  ٤مً إِْن طَمَدَث سمِِف طَمَدٌث أَن  صَمٛمٖمَ  ،١ْمُِمٜملِمَ َأُِمػُم اعمُ قُمَٛمُر اهلل قَمٌْدُ  ومِٞمِف  يَوِسَُم٦َم اسْم

ْٝمِؿ اًم ِذى سمَِخٞمؼَْمَ َوَرىمِٞمَ٘مُف اًم ذِ   ً ٌد  ـ ومِٞمِف َواعم٤ِْمَئ٦مَ  يَواعم٤ِْمَئ٦َم اًم شَمٚمِٞمِف  :^ اهللَرؾُمقُل َيْٕمٜمِك اًْمَقؾْمَؼ اًم ِذى َأـْمَٕمَٛمُف حُمَٛم 



 

 

﴿ ٖٔٓ ﴾ 

 

ـَ َُم٤مًمٍِؽ ىَم٤مَل وَ  ًٓ َأيْمثََر إَْٟمَّم٤مِر سم٤ِمعمَْ  vيَم٤مَن َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم » :vَأَٟمَس سْم ِديٜم٦َِم َُم٤م

ِجِد، َويَم٤مَن َرؾُمقُل  ًْ تَْ٘مٌَِٚم٦َم اعمَ ًْ طَم٤مَء، َويَم٤مَٟم٧ْم ُُم ـْ َٟمْخٍؾ، َويَم٤مَن َأطَم٥مُّ َأُْمَقاًمِِف إًَِمٞمِْف سَمػْمُ  اهللُِم

 ومِٞمَٝم٤م ـَمٞم ٥ٍم، ىَم٤مَل َأٟمٌَس: وَمَٚمام  ُأْٟمِزًَم٧ْم َهِذِه أَي٦ُم  ^
ٍ
ـْ َُم٤مء ُب ُِم ٱ  ٻ   ﴿َيْدظُمُٚمَٝم٤م َوَينْمَ

 اهلل--وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل  ^ اهللق ـَمْٚمَح٦َم إمَِم َرؾُمقِل ىَم٤مَم َأسم ﴾پ  پٻ   ٻ  ٻ  

َوإِن  َأطَم٥م   ،﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴿شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم َيُ٘مقُل:  اهللَ إِن  

٤َم َصَدىَم٦ٌم  :َأُْمَقازِم إزَِم   طَم٤مَء، َوإهِن  َه٤م َوُذظْمَرَه٤م قِمٜمَْد هللسَمػْمُ وَمَْمْٕمَٝم٤م َي٤م َرؾُمقَل  ،اهلل، أَْرضُمق سمِر 

سَمٍخ، َذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌِح، َذًمَِؽ َُم٤مٌل َراسمٌِح، : »^اهلل ، ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللُ طَمٞم٨ُْم أََراَك  اهلل

َٕمَٚمَٝم٤م ذِم إىَْمَرسملِمَ  وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم: َأوْمَٕمُؾ َي٤م ش َوىَمْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم َُم٤م ىُمْٚم٧َم، َوإيِن  َأَرى أَْن دَمْ

فِ اهللَرؾُمقَل  َٛمَٝم٤م َأسُمق ـَمْٚمَح٦َم ذِم َأىَم٤مِرسمِِف َوسَمٜمِل قَمٛم  ًَ  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ش، وَمَ٘م

ُمـ إٟمّم٤مر  سمٚمٖمٜمل أن صمامٟملم صح٤مسمٞم٤مً ذم اًم٘مديؿ:  ل رمحف اهللًمِم٤مومٕمإلُم٤مم اوىم٤مل ا

 -(0)ُم٤متشمّمدىمقا سمّمدىم٤مت حمر  

  إد١بء اٌّٛاد ثبة ػمتعجت روش ثبة اٌٛلف:  

  ،ٚمؽ وإطمداصمفإصم٤ٌمت ُم :اًمقىمػعمٜم٤مؾمٌتف ًمف ذم أن 

 -إزاًم٦م ُمٚمؽ :إطمٞم٤مء اعمقاتوذم 

                                                                                                                            

ـْ َأْهٚمَِٝم٤م ،طَمْٗمَّم٦ُم َُم٤م قَم٤مؿَم٧ْم  أِْى ُِم ٤مئِِؾ َواعمَْْحُروِم  ،َوَٓ ُيِْمؽَمَى ،َٓ ُي٤ٌَمعُ  ،صُمؿ  َيٚمِٞمِف ُذو اًمر   ً ـَ اًم ُيٜمِْٗمُ٘مُف طَمٞم٨ُْم َرأَى ُِم

 :َوؿَمِٝمدَ  ،ُُمَٕمْٞمِ٘مٞم٥ٌم  :َويَمت٥ََم ش- ى ًَمُف َرىمِٞمً٘م٤م ُِمٜمْفُ َوَٓ طَمَرَج قَمغَم َوًمِٞم ِف إِْن َأيَمَؾ أَْو آيَمَؾ َأِو اؿْمؽَمَ  ،َوَذِوى اًْمُ٘مْرسَمك

ـُ إَراهلل قَمٌدُ   شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»- أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ىَمؿِ سم

 (3.523- )ُمٖمٜمل اعمحت٤مج - واًمِم٤مومٕمل يًٛمل إوىم٤مف: اًمّمدىم٤مت اعمحرُم٤مت0



 

 

﴿ ٖٔٔ ﴾ 

 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ٌٍٛلفِثبي 

  أن ي٘مقل زيد:

 - قمغم اًمٗم٘مراء هذه اًمدار وىمٗم٧ُم 

 

 

 : زيد-اًمقاىمػ

 - اًمدار: واعمقىمقف

 -اًمٗم٘مراء: واعمقىمػ قمٚمٞمف

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ- واًمّمٞمٖم٦م

 ْأسثؼخ: اٌٛلف أسوب 

 -آظمتٞم٤مر، و(2)ع٦م اًمتؼموأهٚمٞم، (0)فصح٦م قم٤ٌمرشمواىمػ: وذوـمف:  - 0

 -ذوـمف - وؾمٞم٠مِتُمقىمقف- - 2

وٟمحقه٤م ُمـ  يمٜمٞم٦ًم)ـيم (0)ُمٕمّمٞم٦م ضمٝم٦م أن ٓ يٙمقن وذوـمف:ُمقىمقف قمٚمٞمف: - 3

أو يمت٥م اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ أو ات، ٤ٌمرُمثٚمٝم٤م اًمو، ُمتٕمٌدات اًمٙمٗم٤مر ًمٚمتٕمٌد ومٞمٝم٤م

 -(اًمًالح ًم٘مٓم٤مع اًمٓمريؼ

                                                 

 (5.454)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج  - ومال يّمح وىمػ صٌل وجمٜمقن سم٤مٓشمٗم٤مق: ٕٟمف شمٍمف ُم٤مزم-0

 (5.455)اًمٜمجؿ اًمقه٤مج - ومال يّمح ُمـ اعمٌذر واعمٙم٤مشم٥م- 2

 أسوبْ اٌٛلف

 اعمقىمقف قمٚمٞمف  -3

 

 - اًمقاىمػ0

 
 اعمقىمقف -2 اًمّمٞمٖم٦م -4



 

 

﴿ ٖٕٔ ﴾ 

 

 -(2)٤مً ٕمٞمٜمُمقمٚمٞمف  اعمقىمقفإن يم٤من  اعمقىمقف إُمٙم٤من متٚمؽيِمؽمط و

 - يمام رضمحف اًمٖمزيواعمًت٠مُمـ اعمٕم٤مهد ، ويٚمحؼ سمف ذُملاًمويّمح اًمقىمػ قمغم 

، وٓ سم٘م٤مء هلام ،ٕن اًمقىمػ صدىم٦م ضم٤مري٦م: وٓ يّمح اًمقىمػ قمغم ُمرشمد وطمريب

ن ذم اًمقىمػ قمٚمٞمٝمام ُمٜم٤مسمذة ًمٕمز اإلؾمالم ًمتامم ُمٕم٤مٟمدهتام ًمف ُمـ وٕ، ًمٙمقهنام ُم٘متقٓن

 -يمؾ وضمف

وحتّمٞمؾ  ،ٕٟمف طم٤مصؾذم إصح:  وىمػ اًمِمخص قمغم ٟمٗمًفيّمح وٓ 

أو شم٘م٣م  ،أن ينمط أن ي٠ميمؾ ُمـ صمامره :وُمـ اًمقىمػ قمغم ٟمٗمًف، احل٤مصؾ حم٤مل

 -ريٕمف ُمـ اًمذي ًمزم ذُمتفديقٟمف 

 ِٓ ٕٝاٌٛلف ػٍٝ إٌفظ طٛس ِٕٙب:  ػذَ طذخ ٠ٚغزث 

رضمحف اعم٤موردي يمام  قمغم اًمٗم٘مراء صمؿ ص٤مر وم٘مػماً  ُم٤م ًمق ذط اًمقاىمػ ؿمٞمئ٤مً  - أ

واًمٖمزازم ذم  شومت٤مويف»اًمٌٖمقي ذم  :وضمزم سم٤معمٜمع ،ٌٙملورضمحف اًمً واًمراومٕمل

  -شاًمقؾمٞمط»

 ـ ُمثالً ـ قمغم أوٓد أسمٞمف اعمتّمٗملم سم٤مًمٗم٘مف  ُم٤م ًمق ذط اًمقاىمػ ؿمٞمئ٤مً  :ُمٜمٝم٤م  - ب

ىم٤مل اًمٌٚم٘مٞمٜمل ذم ًمٙمـ -- يمام أومتك سمف اًمزي٤مدي، همػمه وًمٞمس ومٞمٝمؿ وم٘مٞمف ُمثالً 

 هذه احلٞمٚم٦م: ٓختٚمق ُمـ ٟمزاع- 

                                                                                                                            

 (3.522ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) -ومٝمام ُمتْم٤مدان ،واًمقىمػ ذع ًمٚمت٘مرب ،ٕٟمف إقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمّمٞم٦م- 0

 (3.051)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري - ومال يّمح اًمقىمػ قمغم ضمٜملم: ًمٕمدم صح٦م متٚمٙمف- 2



 

 

﴿ ٖٖٔ ﴾ 

 

وٓ ي٠مِت ومٞمف  وهق إُم٤م سيح وإُم٤م يمٜم٤مي٦م، ظ،إٓ سمٚمٗماًمقىمػ ال يّمح ومصٞمٖم٦م:  -4

 -ةظمالف اعمٕم٤مـم٤م

 اٌظ١غخ ششٚؽ : 

 ]وىمٗم٧ُم يمـ اًمقىمػ واًمتحٌٞمس واًمتًٌٞمؾ: وهقسُي٤ًم  ًمٗمظ يِمٕمر سم٤معمراد)أ( 

ٌ  و ،يمذا ٌ ٚم٧ُم و ،٧ًُم طم  ، [(0)اعمٙم٤من ُمًجداً  هذا ضمٕمٚم٧ُم و ،ؾم

 دُت ، وأسم  ُم٧ُم طمر  يمـ]اًمت٠مسمٞمد ؿ ووهق سمٚمٗمظ: اًمتحرييمٜم٤مي٦ًم  ًمٗمظ يِمٕمر سم٤معمرادأو 

 -[هذا ًمٚمٗم٘مراء

  ٤ًم ذم طم٤مًمتلم:سُييٕمتؼم اًمّمدىم٦م واًمقىمػ سمٚمٗمظ 

هبذا صدىم٦م ُمقىمقوم٦م، أو صدىم٦م  شمّمدىم٧ُم  :يم٘مقًمف ،إن وصٗم٧م سمٚمٗمظ َم٤م ؾمٌؼ -0

  ٌ ٌ  حم   ،دةُم٦م، أو صدىم٦م ُم١مسم  ٚم٦م، أو صدىم٦م حمر  ٦ًم أو صدىم٦م ُمً

ٓ شم٤ٌمع  شمّمدىم٧م هبذا صدىم٦مً  :يم٘مقًمف :أو وصٗم٧م سمحٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمقىمػ -2

 -شمقه٥موٓ 

 ، (0)٧مقمدم اًمت٠مىمٞمو)ب(  

                                                 

هذا  وىمٗم٧ُم ) :وإذا ىم٤مل اًمقاىمػ ،ًمٗمٔمف قمـ ًمٗمظ اًمقىمػ ، وم٠مهمٜمك٤ًم، ن اعمًجد ٓ يٙمقن إٓ وىمٗم- 0ٕ

وم٢من  ،ويمٜم٤مي٦م ذم ظمّمقص اعمًجدي٦م، ومالسمد ُمـ ٟمٞمتٝم٤م، ومٝمق سيح ذم ُمٓمٚمؼ اًمقىمٗمٞم٦م (--اعمٙم٤من ًمٚمّمالة

ًمق سمٜمك و ،قمغم اًمّمالة وم٘مط، وإن مل يٙمـ ُمًجداً  ، وإٓ ص٤مر وىمٗم٤مً ص٤مر ُمًجداً  --ٟمقى اعمًجدي٦م

 (5.474، اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ٤3.091مًمٌلم )إقم٤مٟم٦م اًمٓم -ُمًجدًا وأذن ذم اًمّمالة ومٞمف -- مل يٍم ُمًجداً 



 

 

﴿ ٖٔٗ ﴾ 

 

 ،ومالسمد أن يٙمقن ُمٜمجزاً ، (2)ؼقمدم اًمتٕمٚمٞمو)ج( 

 -(3)فاعمٍم ضمٝم٦مو)د( 

ًمٙمـ ، قمغم إهمٜمٞم٤مءيم٤من اًمقىمػ وًمق سمؾ ُمًتح٥م، ( صحٞمح جبئض ..ٚاٌٛلف)

ٞمٔمٝمر وم اًمقىمػ قمغم اًمٗم٘مراء]سمِِخالِف[  اًمقىمػ قمغم إهمٜمٞم٤مء ٓ ئمٝمر ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م

 -ومٞمف ىمّمد اًم٘مرسم٦م

ـ اًمقىمػإذا صح و   (:ثثالثخ ششائػ)اًمقىمػ  ، ويّمحاًمقىمػ-- زال ُمٚمؽ اًمقاىمػ قم

ذم ذم احل٤مل أم  ذا اًمٕملمؾمقاء يم٤من آٟمتٗم٤مع هب (ثٗأْ ٠ىْٛ ِّب ٠ٕزفك . ٔ)

  ،(ضمحش صٖمػم)ـيم اعمآل

- ٓ يرضمك سمرؤه-وهق اًمذي  (ـُمِ مح٤مر زَ )ـيمُم٤م ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف  [سمخالف]

 يّمح-ومال

 

                                                                                                                            

وم٢من أقم٘مٌف  ،ًمٗم٤ًمد اًمّمٞمٖم٦م: يمذا قمغم اًمٗم٘مراء ُمدة ؾمٜم٦م - ومال يّمح اًمت٠مىمٞم٧م، يم٠من شم٘مقل: وىمٗم٧ُم 0

)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم صح وروقمل ومٞمف ذط اًمقاىمػ-  --"ف قمغم زيد ؾمٜم٦م صمؿ قمغم اًمٗم٘مراءوىمٗمتُ "ـ: سمٛمٍمف يم

3.086) 

يّمح، ٟمٕمؿ:  -- مل"اًمِمٝمر وم٘مد وىمٗم٧م يمذا قمغم اًمٗم٘مراءإذا ضم٤مء رأس "- ومال يّمح اًمتٕمٚمٞمؼ، ومٚمق ىم٤مل: 2

- ل ُمٜمزًم٦م اًمقصٞم٦م ومٚمف اًمرضمقعز  ٜمَُمُ -- ومٝمق "داري سمٕمد ُمقِت قمغم اًمٗم٘مراء وىمٗم٧ُم "يّمح شمٕمٚمٞم٘مف سم٤معمقت يمـ

 (2.466، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 3.086)إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

ذيمر ُمٍمومف-  ًمٕمدم :وم٤مٕفمٝمر سمٓمالٟمف --يمذا( ومل يذيمر ُمٍمومف )وىمٗم٧ُم  :- وًمق اىمتٍم قمغم ىمقًمف3

 (2.383ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )



 

 

﴿ ٖٔ٘ ﴾ 

 

 :٠ٚشزشؽ فٟ االٔزفبع 

 يّمح اًمقىمػ-ومال --يمآًم٦م اًمٚمٝمق أو سمٜم٤مء يمٜمٞم٦ًم اعمحرم]سمِِخالِف[ قن ُم٤ٌمطم٤ًم: أن يٙم ,أ 

زيٜم٦م: ٕن اًمزيٜم٦م همػم ُم٘مّمقدة ٚموأن يٙمقن ُم٘مّمقدًا: ومال يّمح وىمػ دراهؿ ًم ,ب 

 إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمقىمقوم٦م ًمتّم٤مغ طمٚمٞم٤ًم-- ومٞمّمح-

زُمـ ي٘م٤مسمؾ  :أىمٚمٝم٤م ،وًمق ُمدة ىمّمػمة (ِك ثمبء ل١ٕٗ)سمف أن يٙمقن آٟمتٗم٤مع  ,ج 

قمٞمٜمف يمِمٛمٕم٦م ًمٚمقىمقد، : ُم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف إٓ سمذه٤مب [سمخالف] ،(0)روضمسم٠مضمرة ًمق أُ 

 ومال يّمح وىمػ رء ُمٜمف: ٕن آٟمتٗم٤مع سمف يٙمقن ُمع ذه٤مب قمٞمٜمف-- وـمٕم٤مم ًمأليمؾ

 ًٚ٘ ٠ظخ ٚلف اٌش٠بد١ٓ؟ 

ومال يّمح وىمػ رء ُمٜمف: ٕن  --ًمٚمِمؿ ٦مُم٘مٓمققم ري٤مطملم حمّمقدةإن يم٤مٟم٧م اًم

ُمزروقم٦م إن يم٤مٟم٧م اًمري٤مطملم ، ه٤م، وًمنقم٦م وم٤ًمدآٟمتٗم٤مع سمف يٙمقن ُمع ذه٤مب قمٞمٜمف

 -: ٕهن٤م شمٌ٘مك ُمدة، وومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م أظمرى، وهل اًمتٜمزه-- صح وىمٗمٝم٤مًمٚمِمؿ

ذم إصح،  ـ وًمق يمٚم٥م صٞمدـ ٓ جيقز اُمتاليمف يم٤مًمٙمٚم٥م  ٓ جيقز وىمػ ُم٤مو

صؾ ومال جيقز سمٞمح آٟمتٗم٤مع سمف قمغم ظمالف إأويمذًمؽ اخلٜمزير، واًمٙمٚم٥م إٟمام 

 اًمتقؾمع ومٞمٝم٤م-

  (ٚفشق ال ٠ٕمؽك لٍٝ أصً ِٛجٛد) اًمقىمػ (ٚأْ ٠ىْٛ .ٕ)

 : ومال خيٚمق ُمـ أرسمٕم٦م أطمقال: ٢مذا وىمػ وىمٗم٤مً وم

 إُم٤م أن يٙمقن ُمٕمٚمقم آسمتداء وآٟمتٝم٤مء -0

                                                 

 وىمػ ؿمخص دارًا ؾمتزول سمٕمد ؿمٝمريـ-- ضم٤مز اًمقىمػ: ٕٟمف يّمح شم٠مضمػمه ذم هذه اعمدة-ًمق  :فُمث٤مًم-  0



 

 

﴿ ٖٔٙ ﴾ 

 

صمؿ ٟمًٚمف، صمؿ قمغم  ،قمغم زيداًمدار  ههذ أن ي٘مقل اًمقاىمػ: وىمٗم٧ُم ُمث٤مًمف: 

 - ومٞمّمح-اًمٗم٘مراء-

قمغم  وىمٗم٧ُم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم، أو أو أن ي٘مقل اًمقاىمػ: وىمٗم٧ُم هذه اًمدار قمغم 

 -- ومٞمّمح-ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ

  --صمؿ اًمٗم٘مراء ُمٌٝمؿصمؿ رضمؾ  زيدقمغم اًمدار هذه وىمٗم٧ُم ىم٤مل: ُم٤م ًمق  :وُمثٚمف

يًٛمك و ،ًمقضمقد اعمٍمف ذم احل٤مل واعمآل: ٦م اًمقىمػ قمغم اعمذه٥مصح: طمٙمٛمف

  -ويٍمف سمٕمد زيد قمغم اًمٗم٘مراء ،(ُمٜم٘مٓمع اًمقؾمطوىمػ هذا )

  ،يٙمقن جمٝمقل آسمتداء وآٟمتٝم٤مء وإُم٤م أن -2

 (ُمٜم٘مٓمع إول وأظمرىمػ و)ويًٛمك 

مل و ،صمؿ ؾمٙم٧م اًمدار قمغم ُمـ ؾمٞمقًمد زم،هذه وىمٗم٧ُم أن ي٘مقل اًمقاىمػ: ُمث٤مًمف: 

 - -،صمؿ قمغم اًمٗم٘مراء: ي٘مؾ

 -هق سم٤مـمؾ ُمـ سم٤مب أوممو: طمٙمٛمف

  ،يٙمقن جمٝمقل آسمتداء ُمٕمٚمقم آٟمتٝم٤مء وإُم٤م أن -3

 (ُمٜم٘مٓمع إولوىمػ )ويًٛمك 

 ـ ؾمٞمقًمد زم صمؿ قمغم اًمٗم٘مراء، اًمدار قمغم ُمهذه  وىمٗم٧ُم أن ي٘مقل اًمقاىمػ: ُمث٤مًمف: 

  سم٤مـمؾ-وىمػ  :طمٙمٛمف

  يٙمقن ُمٕمٚمقم آسمتداء جمٝمقل آٟمتٝم٤مء، وإُم٤م أن -4

 ( ُمٜم٘مٓمع أظمروىمػ ) ويًٛمك:



 

 

﴿ ٖٔٚ ﴾ 

 

 -- وؾمٙم٧م،هذه اًمدار قمغم زيد : وىمٗم٧ُم اًمقاىمػ ىم٤مل يم٠من

 ،هذه اًمدار قمغم أوٓد زيد-- وؾمٙم٧موىمٗم٧ُم : اًمقاىمػ ىم٤مل أو

-- وؾمٙم٧م، ُم٤م شمٜم٤مؾمٚمقا وشمٕم٤مىمٌقاأوٓده صمؿ وىمٗم٧ُم هذه اًمدار قمغم زيد ىم٤مل اًمقاىمػ: أو 

 --يم٤مًمٗم٘مراء قمغم ؾمٌٞمؾ ٓ يٜم٘مٓمع ـ أوٓده أو ٟمًٚمفزيد أو  سمٕمد اٟم٘مراضـ ومل يٍمومف 

 وإذا سملم   ،اًم٘مرسم٦م واًمدوام :ٕن ُم٘مّمقد اًمقىمػصح٦م ذًمؽ،  إفمٝمر: ٙمٛمفطم

اًم٘م٤ميض  :ؾمٝمؾ إداُمتف قمغم ؾمٌٞمؾ اخلػم، وسمف ىم٤مل إيمثرون ُمٜمٝمؿ --ُمٍمومف اسمتداءً 

 ، وٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ذم اعمختٍم ،طم٤مُمد واًم٘م٤ميض اًمٓمؼمي واًمروي٤مين أسمق

أي: شم٤مسمع  (فشق ال ٠ٕمؽكظمالوم٤ًم عم٤م ىم٤مًمف اعمّمٜمػ أسمق ؿمج٤مع سم٘مقًمف سم٤مؿمؽماط )

أن ُمٜم٘مٓمع اًمقؾمط وُمٜم٘مٓمع أظمر ٓيّمح، ويٕمٚمٚمقن ذًمؽ  سم٠من  ويٜمٌٜمل قمٚمٞمفيدوم، 

قمغم ُمٚمؽ  ٤مً سم٤مىمٞم ؽسمذًم ٞمٙمقن اعمقىمقف، ومُم٘مت٣م اًمقىمػ اًمت٠مسمٞمد، وهذا ًمٞمس سمٛم١مسمد

 -اًمراضمح قمدم آؿمؽماطًمٙمـ ، اًمقاىمػ

 ٠ٕجٕٟ ػٍٝ اٌمٛي ثظذخ ٘زا اٌٛلف: ٚ

 وم٢مٟمف يٍمفوم٢مذا اٟم٘مروقا-- ، اًمقىمػ يٍمف إمم اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م داُمقاأن 

، ومٞم٘مدم اسمـ سمٜم٧م قمغم وإن مل يٙمـ وارصًم٤م ذم إصح أىمرب اًمٜم٤مس إمم اًمقاىمػ رمح٤مً إمم 

 رب إمم اًمقاىمػ إرصم٤ًم ُمـ اسمـ اًمٌٜم٧م، اسمـ قمؿ، وإن يم٤من اسمـ اًمٕمؿ أىم

وم٢ممم إهؿ ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم واًمٗم٘مراء  --وم٢من مل يقضمد سمّمٗم٦م آؾمتح٘م٤مق

 واعم٤ًميملم-
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 أٚالدٞ اٌٙبش١١ّٓ ْ لبي ٘بشّٟ: ٚلفذ ٘زا لٍٝ أٚالدٞ ٚأٚالدئ

 دظمؾ ومٞمف أوٓده اًمذيمقر واإلٟم٤مث، وأوٓد أسمٜم٤مئف: ٕهنؿ ه٤مؿمٛمٞمقن-

زوضم٧م ُمٜمٝمـ هب٤مؿمٛمل وم٠موًمد ُمٜمٝم٤م-- دظمؾ ومٞمف: ٕٟمف وأُم٤م أوٓد سمٜم٤مشمف: ومٛمـ شم

ه٤مؿمٛمل- وُمـ شمزوضم٧م سمٕم٤مُمل وم٠موًمد ُمٜمٝم٤م-- مل يدظمؾ ذم اًمقىمػ: ٕٟمف قم٤مُمل، 

 -شاًمٌٞم٤من»يمام ذم  س هب٤مؿمٛملوًمٞم

 ٚلف ِبٌٗ لٍٝ روٛس أٚالدٖ ٚأٚالد أٚالدٖ دبي صذزٗ ٌٛ  :خِغأٌ

ُم٤من سمذًمؽ طمر قمٜمد اسمـ طمجر واًمرُمكم وًمق ىمّمدٍذ صح٦م اًمقىمػ طمٞمٜمئ وضمفإ

 -اًمّمح٦م ُمع قمدم اإلصمؿ :إوضمفوىم٤مل قمكم اًمِمؼماُمٚمز: سم٠من ، إٟم٤مصمٝمؿ

 -وىمد شمٙمرر ُمـ همػم واطمد اإلومت٤مء سمٌٓمالن اًمقىمػ طمٞمٜمئذٍ 

أُم٤م ذم طم٤مل ُمروف ومال يّمح إٓ سم٢مضم٤مزة اإلٟم٤مث: ٕن اًمتؼمع ذم ُمرض اعمقت 

)حتٗم٦م اعمحت٤مج ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  قمغم سمٕمض اًمقرصم٦م يتقىمػ قمغم رو٤م اًم٤ٌمىملم-

6.247)  

ؾمئؾ قمـ ؿمخص قمٜمدُم٤م  اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمىوىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

وهم٤مًم٥م اًمٔمـ  ،قمغم ذيمقر أوٓده دون اإلٟم٤مثوىمرب أضمٚمف  فقمٜمد يمؼم ؾمٜموىمػ 

- ومٞمتير اإلٟم٤مث سم٤مٟم٘مٓم٤مقمٝمـ قمـ اعمػماث، أٟمف ىمّمد طمرُم٤مهنـ ُمـ اعمػماث

  :وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف

ضم٤مزه وم٢من أ ،إن صدر ذًمؽ اًمقىمػ ذم ُمرض اعمقت ومٝمق وصٞم٦م ًمقارث

  -سمٓمؾ --وإن رددٟمف ،ٟمٗمذ --اًمٌٜم٤مت
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 -صح --وإن ىمّمد طمرُم٤من ورصمتف ،صح --وإن صدر ذم صحتف

ٕٟمف  :وذًمؽ ٓ ي٘متيض سمٓمالن اًمقىمػ ،أن قمٚمٞمف ومٞمف إصمامً  :وهم٤مي٦م ذًمؽ اًم٘مّمد

 اهـ -أُمر ظم٤مرج قمٜمف واهلل أقمٚمؿ

ّرم، ومال يّمح اًمقىمػ قمغم حم (فٟ ِذفٛسػ )اًمقىم (ٚأْ ال ٠ىْٛ. ٖ) 

أو يمت٥م اًمتقراة ، أو أٟمدي٦م ًمٚم٘مامر ٟمحقه٤م ُمـ ُمتٕمٌدات اًمٙمٗم٤مرو يمٜمٞم٦ًم ًمٚمتٕمٌد

 -ٕٟمف إقم٤مٟم٦م قمغم ُمٕمّمٞم٦م:  واإلٟمجٞمؾ أو اًمًالح ًم٘مٓم٤مع اًمٓمريؼ

 ػٍٝأْ ٠ىْٛ اٌٛلف  فٟ ف١شزشؽ:  

واًم٘مراء  واًمٕمٚمامء يٛمٙمـ طمٍمه٤م يم٤مًمٗم٘مراءوئمٝمر ىمّمد اًم٘مرسم٦م ضمٝم٦م  -0

 ،قم أدًم٦م اًمقىمػًمٕمٛم: واعم٤ًمضمد واعمدارس واًمٙمٕم٦ٌم ودمٝمٞمز اعمقشمك (0)اًمّمقومٞم٦مو

ّمح ذم ومٞم --وأهؾ اًمذُم٦م يم٤مٕهمٜمٞم٤مء ٝم٦م ٓ ئمٝمر ومٞمٝم٤م اًم٘مرسم٦مضمقمغم  أو -2

 -إصح

 ، ومٗمٞمٝم٤م ىمقٓن:٤مًمقىمػ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مسيم اًمقىمػ قمغم ُم٤م ٓيٛمٙمـ طمٍمهأُم٤م 

 وواوم٘مٝمام اسمـ طمجر، اعم٤موردي واًمروي٤مين  قمٜمديٚمٖمق 

 وم٘م٤مل سم٤مًمّمح٦م وواوم٘مف اًمِمٝم٤مب اًمرُمكم- ٟم٤مزقمٝمام اًمًٌٙملو

                                                 

، وظم٤مًمػ أسمق حمٛمد اجلقيٜمل اعمِمتٖمٚمقن سم٤مًمٕم٤ٌمدة ذم أهمٚم٥م إوىم٤مت، اعمٕمروقن قمـ اًمدٟمٞم٤موهؿ: -  0

: شومت٤موى اًمٖمزازم»وذم ، ٕمروف: صحتفٓ يّمح: إذ ًمٞمس ًمٚمتّمقف طمد يٕمرف، واًمّمحٞمح اعموم٘م٤مل: 

- ٓسمد ذم اًمّمقذم ُمـ اًمٕمداًم٦م، ومٚمق أشمك سمٛمٕمّمٞم٦م شمرد هب٤م اًمِمٝم٤مدة -- مل جيز ًمف أظمذ رء ُمـ همٚم٦م اًمقىمػ

 سمتٍمف (6.247، طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين 5.474اًمٜمجؿ اًمقه٤مج )
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 (ِٓ رمذ٠ُ :لٍٝ ِب ششغ اٌٛالف)وسف همٚمتف ف اعمقىمق :أي (ٚ٘ٛ)

هذا  وىمٗم٧ُم ، أو هذا قمغم أوٓدي إورع ُمٜمٝمؿ وىمٗم٧ُم ـ: ًمٌٕمض اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ يم

، وم٢من اؾمتٖمٜمك اًمٗم٘مػم ُمٜمٝمؿ-- ظمرج قمـ آؾمتح٘م٤مق، وم٢من ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مراءقمغم أوٓدي 

 اًمٗم٘مر-- رضمع إًمٞمف آؾمتح٘م٤مق-قم٤مد إًمٞمف 

 ومٕمغم أوٓدهؿ- --وم٢مذا اٟم٘مروقا ،دييمقىمٗم٧م هذا قمغم أوٓ (أٚ رأخ١ش)

 -قمغم أوٓدي سم٤مًمًقي٦م سملم ذيمقرهؿ وإٟم٤مصمٝمؿ هذا يمقىمٗم٧م (أٚ رغ٠ٛخ)

 -- مل يدظمؾ وًمد اًمقًمد ذم إصح-وىمٗم٧م قمغم أوٓدي :ىم٤مل وًمق

ومٛمٕمٜم٤مه اًمتنميؽ دون  --وأوٓد أوٓديوىمٗم٧م قمغم أوٓدي  :ىم٤مل وًمق

 -ذم اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف دًمٞمؾ وًمٞمس، اًمت٘مديؿ يٗمت٘مر إمم زي٤مدة دًٓم٦م ٕن :اًمؽمشمٞم٥م

 -دظمؾ ومٞمف أوٓد اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت --وىمٗم٧م قمغم أوٓد أوٓدي :ًمق ىم٤ملو

 قمغم أوٓدي ًمٚمذيمر ُمٜمٝمؿ ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم-هذا يمقىمٗم٧م  (أٚ رفع١ً)

 :اٌزظشف ثبٌّٛلٛف 

ٓ جيقز ًمٚمقاىمػ وٓ همػمه أن يتٍمف سمرىم٦ٌم اًمٕملم اعمقىمقوم٦م ًمٚمٌٞمع واهل٦ٌم 

شم٤ٌمرك  اهلل ٕهن٤م اٟمت٘مٚم٧م إمم ، أو همػم ُمٕملمؾمقاء يم٤من اًمقاىمػ عمٕملم ،وٟمحقه٤م

 ىمٗم٧م قمٚمٞمف-ٍمف ُمٜم٤مومٕمف إمم ُمـ وُ وشمُ  وشمٕم٤ممم،

 ،ُمٕمتؼم ٕن ذـمف :وجي٥م ذم اًمقىمػ اًمٕمٛمؾ سمام ٟمص قمٚمٞمف اًمقاىمػ ُم٤م أُمٙمـ

 -ػومٚمٞمس ٕطمد أن يٖمػم أو يٌدل ُم٤م قمٞمٜمف اًمقاىمػ ومٞمام وىم
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 لٍٝ ؼبئفخ ئرا ششغ ٚلف اٌّغجذ :ِغأٌخ

٤مًم٤ًمدة يم]ومٞمف اظمتّم٤مصف سمٓم٤مئٗم٦م  طَ َذَ وَ  ًجداً ُم ُمٙم٤مٟم٤مً  سم٠من وىمػ ؿمخص

ومال  [--اًمروو٦موٌع ذـمف يمام ذم اعمحرر اشمُّ  :أي] هبؿ ص  اظمتُ  --ُمثاًل[ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

يّمكم وٓ يٕمتٙمػ ومٞمف همػمهؿ يم٤معمدرؾم٦م واًمرسم٤مط إذا ذط ذم وىمٗمٝمام اظمتّم٤مصٝمام 

 - سمٓم٤مئٗم٦م اظمتّم٤م هبؿ ضمزُم٤مً 

]حترير  يم٤مًمتحرير ٘مٕم٦م ُمًجداً ٓ خيتص اعمًجد هبؿ: ٕن ضمٕمؾ اًمٌ سم٠مٟمف :وىمٞمؾ

 - ومال ُمٕمٜمك ٓظمتّم٤مصف سمجامقم٦م ،اًمرىم٦ٌم[

 -إُم٤مم احلرُملماظمتّم٧م هبؿ قمٜمد إيمثريـ يمام ىم٤مًمف  --اعم٘مؼمة سمٓم٤مئٗم٦م ًمق ظمص  أُم٤م 

 (3.539 ُمٖمٜمل اعمحت٤مج)

 ..ٚلفذ لٍٝ دفبؾ اٌمشآْ ٌٛ لبي:ِغأٌخ: 

: ٕٟمف فمل يٕمط ُمـ ٟمًٞمف سمٕمد طمٗمٔمصح، وقمغم طمٗم٤مظ اًم٘مرآن--  ًمق ىم٤مل: وىمٗم٧ُم 

سف -- قمغم اًم٘مراء، وًمق ىم٤مل: وىمٗم٧م يم٤منٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف طم٤مومظ إٓ جم٤مزًا سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م 

 (2.477أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )- ًمف أو ٓ إمم يمؾ ُمـ ىمرأ اًم٘مرآن يمٚمف، ؾمقاء يم٤من طم٤مومٔم٤مً 

 سمتٍمف

 ..اٌجممخ ِغجذًا٘زٖ جمٍذ  ٌٛ لبي:: ِغأٌخ

: (هلل ُمًجداً  اًمٌ٘مٕم٦مهذه ضمٕمٚم٧م )وإن مل ي٘مؾ قمغم إصح،  شمّمػم سمف ُمًجداً 

 ُمٖمٜمل اعمحت٤مج) -وم٠مهمٜمك ًمٗمٔمف قمـ ًمٗمظ اًمقىمػ ،ٕن اعمًجد ٓ يٙمقن إٓ وىمٗم٤مً 

3.534) 
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 ئرا ث١ٍذاٌّٛلٛفخ ١ك دصش اٌّغجذ ِغأٌخ ث

 ،وضمذوقمف إذا اٟمٙمنت ،إذا سمٚمٞم٧م ضمقاز سمٞمع طمٍم اعمًجد اعمقىمقوم٦م :إصح

هب٤م ُمـ  ًمئال شمْمٞمع ويْمٞمؼ اعمٙم٤من: ومل شمّمٚمح إٓ ًمإلطمراق ،أو أذوم٧م قمغم ذًمؽ

وقمغم  ،ومتحّمٞمؾ ٟمزر يًػم ُمـ صمٛمٜمٝم٤م يٕمقد إمم اًمقىمػ أومم ُمـ وٞم٤مقمٝم٤م، همػم وم٤مئدة

أُم٤م احلٍم اعمقهقسم٦م أو اعمِمؽماة ًمٚمٛمًجد، ، هذا يٍمف صمٛمٜمٝم٤م ذم ُمّم٤مًمح اعمًجد

 (3.530 ُمٖمٜمل اعمحت٤مج) -وم٢مهن٤م شم٤ٌمع ًمٚمح٤مضم٦م

ٓ جيقز اؾمتٕمامل طمٍم اعمًجد وٓ ومراؿمف ذم همػم ُمًجده، ؾمقاء أيم٤من و

ضم٦م أم ٓ، واؾمتٕمامهل٤م ذم إقمراس ُمـ أىمٌح اعمٜمٙمرات اًمتل جي٥م قمغم يمؾ أطمد حل٤م

إٟمٙم٤مره٤م، وىمد ؿمدد اًمٕمٚمامء اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ يٗمرؿمٝم٤م سم٤مٕقمراس وإومراح، وىم٤مًمقا: 

 (3.288)اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمؼمى ُيرم ومرؿمٝم٤م وًمق ذم ُمًجد آظمر- 

 ٚٚظ١فزٗ ششٚؽ إٌبظش: 

 :يِمؽمط ذم اًمٜم٤مفمر

 -يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ اعمح٘مؼو-- اُمرأة رضمؾ أو، ؾمقاء اًمٕمداًم٦م- 0

 -اعمٗمقض إًمٞمفآهتداء إمم اًمتٍمف  --واًمٙمٗم٤مي٦م- 2

 -ذم اًمقىمػ سمٕمٞمٜمف سمٕمقد اًمّمٗم٦م إٓ إن يم٤من ُمنموـم٤مً  سم٤مٟمٕمزاًمف وٓ شمٕمقد وٓيتف

  :ووفمٞمٗمتف

 -، وطمٗمظ إصقلقمغم ُمًتح٘مٞمٝم٤م وحتّمٞمؾ اًمٖمٚم٦م وىمًٛمتٝم٤م ،ضم٤مرةواإل ،اًمٕمامرة
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ن ، سم٠مضم٤مز وان زاد قمغم أضمرة ُمثٚمف --ئ٤م ُمـ اًمريعذط اًمقاىمػ ًمٚمٜم٤مفمر ؿمٞم وم٢من

 -ضم٤مز --نم اًمٖمٚم٦م أضمرة ًمٕمٛمٚمفذط ًمف قمُ 

*** 
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- :سمٛمٕمٜمك ،ُم٠مظمقذة ُمـ ه٥م  ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٙجخ)  ُمر 

قَم٤ًم:  - (0)ةمتٚمٞمؽ شمٓمقع ذم احلٞم٤م َذْ

ِل  : »v قمـ أيب هريرة إَْصُؾ ومِٞمِف: قَمٜمُْف،  ؾَم٠مََل  --يَم٤مَن إَِذا أُِِتَ سمَِٓمَٕم٤ممٍ  ^أَن  اًمٜمٌ 

 أظمرضمف ُمًٚمؿ-ش وَم٢مِْن ىمِٞمَؾ: َهِدي ٦ٌم-- أيََمَؾ ُِمٜمَْٝم٤م، َوإِْن ىمِٞمَؾ: َصَدىَم٦ٌم-- مَلْ َي٠ميُْمْؾ ُِمٜمَْٝم٤م

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم و ْوَن هِبََداَي٤مُهْؿ َيْقَم قَم٤مئَِِم٦َم، َيٌْتَُٖمقَن : »bقَم َأن  اًمٜم ٤مَس يَم٤مُٟمقا َيتََحر 

 -ٞمفُمتٗمؼ قمٚم ش^اهلل سمَِذًمَِؽ َُمْرَو٤مَة َرؾُمقِل 

ـِ اسمو ـِ قَمٌ ٤مسٍ ـ َأْهَدْت ُأمُّ طُمَٗمٞمٍْد »ىَم٤مَل:  ٤cمٍس ٌ  قم ـِ قَم ِل   ـ ظَم٤مًَم٦ُم اسْم إمَِم اًمٜمٌ 

ـِ  ^ ْٛم  ً ـَ إىَمِِط َواًم ِلُّ ^ ُِم رَ  ،َأىِمًٓم٤م َوؾَمْٛمٜم٤ًم َوَأُوٌا٤م، وَم٠َميَمَؾ اًمٜمٌ  ٥م  شَمَ٘مذُّ  شاً َوشَمَرَك إو 

 -أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ِل  َأن  ا» :v أٟمس سمـ ُم٤مًمؽقمـ و َق سمِِف قَمغَم سَمِريَرَة، وَمَ٘م٤مَل:  ^ًمٜمٌ  ُأِِتَ سمَِٚمْحٍؿ شُمُّمد 

٦مٌ   -أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)شُهَق قَمَٚمٞمَْٝم٤م َصَدىَم٦ٌم، َوُهَق ًَمٜم٤َم َهِدي 

 -واٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم اؾمتح٤ٌمب اهل٦ٌم سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م

                                                 

 - ظمرج سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ: اًمقىمػ واًمٕم٤مري٦م: ٕهنام إسم٤مطم٦م،  0

 (001ص ’اًمٞم٤مىمقت اًمٜمٗمٞمسرج سم٤محلٞم٤مة: اًمقصٞم٦م- )وظم وظمرج سم٤مًمتٓمقع: اًمٌٞمع واًمزيم٤مة، 

ٞم١مظمذ ُمٜمف أن اًمتحريؿ إٟمام هق ، وموص٤مرت زم طمالًٓ  ،زال قمٜمٝم٤م طمٙمؿ اًمّمدىم٦م اعمحرُم٦م قمكم   :أي-  2

 (5.214ومتح اًم٤ٌمري ) قمغم اًمّمٗم٦م ٓ قمغم اًمٕملم-

 اٌٙجخ

ٚئرا  ٚوـً ِـب جـبص ث١مـٗ.. جـبص ٘جزـٗ، ٚال رٍـضَ اٌٙجـخ ئال ثـبٌمجط.         )اٌّـزٓ(  

 لجعٙب اٌّٛ٘ٛة ٌٗ.. ٌُ ٠ىٓ ٌٍٛا٘ت أْ ٠شجك ف١ٙب، ئال أْ ٠ىْٛ ٚاٌذًا.
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 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍٙجخ

 أن ي٘مقل زيٌد ًمٕمٛمٍرو: 

 -ا اًمٙمت٤مبوهٌتؽ هذ

 ل قمٛمٌرو: ىمٌٚم٧م-ومٞم٘مق

 

 : زيد-اًمقاه٥م

 - قمٛمرو: واعمقهقب ًمف

 -اًمٙمت٤مب: واعمقهقب

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ- واًمّمٞمٖم٦م

ًٞمد اخلٚمؼ اىمتداًء سم: ف رء أن يٙم٤مذمء اًمقاه٥م قمغم هٌتفويًتح٥م عمـ ُوه٥م ًم

٦مَ اهلَ  َيْ٘مٌَُؾ »طمٞم٨م يم٤من  ^رؾمقل اهلل  أي:  ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري شقَمَٚمٞمَْٝم٤م َوُيثِٞم٥ُم  ِدي 

 فُ ًمَ  فُ ُمُ ٚمزَ ٓ يَ وَ ، دٌ يَ  ٞمفِ ٚمَ قمَ  دٍ طَم َٕ  قنَ ٙمُ يَ  ال  ئَ ًمِ : قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٠َِمن ُيْٕمٓمل َص٤مطمٌَٝم٤م اًْمِٕمَقض ءُ ٤مذِم ٙمَ يُ 

٦م َُمٓمقمَ  ةُ ٠مَ ٤مومَ ٙمَ اعمُ وَ ، ٦مٜمٌ ُم  -^ سمِفِ  ىْمتَِداءً ُٚمقسَم٦م اِ غم اهْلَِدي 

ٌ ٤مسٍ  ـِ اسم وقمـ ِل   َوَه٥َم  َأقْمَراسمِٞما٤م َأن  »: c قَم : ىَم٤مَل  َٚمٞمَْٝم٤م،قمَ  وَم٠َمصَم٤مسَمفُ  ِه٦ٌَمً  ^ ًمِٚمٜمٌ 

 َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مَل  َأَرِوٞم٧َم؟: ىَم٤مَل  ،وَمَزاَدهُ  ،ٓ: ىَم٤مَل  َأَرِوٞم٧َم؟: ىَم٤مَل  ،وَمَزاَدهُ  ،ٓ: ىَم٤مَل  َرِوٞم٧َم؟

 أسوبْ اٌٙجخ

 عاقدان . ال1 وهو . امل2 صيغة. ال3

 ُمقهقب ًمف

 

 إجي٤مب ىمٌقل واه٥م
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ِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  ْٛم٧ُم  ًَمَ٘مدْ : ^ اًمٜمٌ  ٥َِم  َٓ  َأنْ  مَهَ ٓ   (0)ِه٦ٌَمً  َأهت  ـْ  إ  (2)شصَمَ٘مِٗمل   َأوْ  َأْٟمَّم٤مِري   َأوْ  ىُمَرِر   ُِم

 رواه أمحد

 :ػبثؾ اٌّٛ٘ٛة 

وم٢مٟمف ٓ جيقز  ،طمٌت٤م ؿمٕمػم :ويدظمؾ ومٞمف أيْم٤مً  (ٚوً ِب جبص ث١مٗ.. جبص ٘جزٗ)

 -دمقز هٌتفًمٙمـ  ،سمٞمٕمف

  :ششٚؽ اٌّٛ٘ٛة 

 وهٌتؽ ي٘مقل: يم٠من ،اعمجٝمقل ه٦ٌم ّمحشم ومال :ُمٕمٚمقُم٤مً  اعمقهقب يٙمقنَ  أن -أ

   -اًمثقسملم هذيـ أطمد

 سمٛمٕمٜمك أُم٤م ،٥ميم٤مًمٙمٚم اًمٜمجس ه٦ٌم شمّمح ومال :ـم٤مهراً  اعمقهقب يٙمقن أن -ب

 -ومتّمح قمٜمٝم٤م-- اًمٞمد ٟم٘مؾ

 -اًمٚمٝمق وآًم٦م احلنمات ه٦ٌم شمّمح ومال :سمف ُمٜمتٗمٕم٤مً  اعمقهقب يٙمقن أن -ج 

                                                 

َٓ َأىْمٌََؾ َهِدي ٦مً »- أي:  0 ْٛم٧ُم َأْن  إظمالق، وأطمرى سم٤مًمٌٕمد قمام  : ٕهنؿ أقمرف سمٛمٙم٤مرمش إٓ --- ًَمَ٘مْد مَهَ

: أٟمف يٜمٌٖمل ُمٜمع ىمٌقل اهلدي٦م ُمـ اًم٤ٌمقم٨م ًمف وُم٘مّمقد احلدي٨مشمٓمٛمح إًمٞمف ٟمٗمقس إرذال وإظمالط، 

رف ُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمخ٤مء اًمٜمٗمس، وقمٚمق قمٚمٞمٝم٤م ـمٚم٥م آؾمتٙمث٤مر، وظمص  اعمذيمقريـ هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م: عم٤م قمُ 

 :سمـ صم٤مسم٧مظمًٞمس اًمٓم٤ٌمع، ىم٤مل طم٤ًمن  اهلٛم٦م، وىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ إقمقاض، وم٢من اعمًتٙمثر-- رذل إظمالق،

 ـِ ٛمَ ـ صمَ ُمِ  ونَ دُ ٤م هَي اُم عمَ رَ ل اًمٙمِ ٌٖمِ يَ  ٤م  ** ُمَ ، وَ ٤ممِ ئَ اًمٚم   اُت ٤مرَ ٤م دِمَ ايَ دَ اهلَ  ن  إِ 

 ( سمتٍمف5.357)ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمٛمٜم٤موي 

ٌ ل ^ َٟم٤مىَم٦ًم وَم٠َمقمٓمَ »  vقمٌداًمرزاق قمـ أيب هريرة  وأظمرج-  2
ٜمِ ِلُّ ^ صَمالصَم٤ًم، وَمَٚمْؿ َأٟم ف َأهَدى ًمِٚم  ٤مُه اًمٜمٌ 

 شَأْو َدْوِد  »َوَزاَد ذِم آظِمِرِه: ش َيرَض، صُمؿ  َأقمَٓم٤مُه صَمالصَم٤ًم وَمَٚمْؿ َيرَض، صُمؿ  َأقمَٓم٤مُه صَمالصَم٤ًم، وَمَريِضَ سم٤ِمًمت ًعِ 
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 ىم٤مدر ًمٖمػم اعمٖمّمقب ه٦ٌم شمّمح ومال :شمًٚمُّٛمف قمغم ُم٘مدوراً  اعمقهقب يٙمقن أن -د

 -اٟمتزاقمف قمغم

 -ًمٚمقاه٥م َمٚمقيم٤مً  اعمقهقب يٙمقن أن -هـ

 (0)ٓشمّمػم ُمـ اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦ماهل٦ٌم  أن :سمٛمٕمٜمك (ٚال رٍضَ اٌٙجخ ئال ثبٌمجط)

اًمٕملم  ؽٚمَ متُ ٓ ، و٤مًم٘مٌضذم ُمٚمؽ اعمقهقب ًمف إٓ سم اًمٕملم اعمقهقسم٦مت٘مر شمًوٓ 

وإن يم٤من ٓيّمح رء ُمـ اهل٤ٌمت إٓ  ،إجي٤مب وىمٌقلاًمٕم٘مد ُمـ سمٛمجرد  اعمقهقسم٦م

ومٞمحؼ ًمف اًمرضمقع سم٤مهل٦ٌم  ،ٌؾ اًمقاه٥ميٌ٘مك ذًمؽ قم٘مد همػم ٓزم ُمـ ىمِ  ، ًمٙمـ(2)سمّمٞمٖم٦م

َأٟم ُف ^ َأْهَدى إمَم : »شاعمًتدرك»احل٤ميمؿ ذم  أظمرضمف: عم٤َم ُم٤م دام ذم يده هب٤م ٍمفواًمت

َُرى َٕ ُم  ؾَمَٚمَٛم٦َم: إين  
ِٕ ًٙم٤م، صُمؿ  ىَم٤مَل  ًْ َٓ  (3)اًمٜم َج٤مِر  صَماَلصملَِم ُأوىمِٞم ٦ًم ُِم اًمٜم َج٤مِر  ىَمْد َُم٤مَت، َو

تِل َأْهَدْي٧ُم إًَمٞمِْف إِٓ ؾَمؽُمَ  ٦َم اًم  ، وَم٢مَِذا ُرد ْت إزَم  وَمِٝمَل ًَمِؽ َأَرى اهْلَِدي   ش-دُّ

اًمثقب، وم٘م٤مل: ىمٌٚم٧م، ىم٤مل: ُمٜمحتؽ هذا ىم٤مل: ُمٜمحتؽ هذه اًمدار أو وًمق 

 -شاًمروو٦م»ذم  اًمٜمقوي- ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف -(4)شاًمٕمدة»ىم٤مًمف ذم  يمام ومٝمق ه٦ٌم --وأىمٌْمف

 ووارثمل شمٜمٗمًخ اهل٦ٌم، -- ًمق ُم٤مت اًمقاه٥م أو اعمقهقب ًمف ىمٌؾ ىمٌض اهل٦ٌمو

قم٘مد ٟمف ٕو ٕٟمف ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم ُمقرصمف :ٞم٤مر إن ؿم٤مء ىمٌض وإن ؿم٤مء مل ي٘مٌضسم٤مخل اًمقاه٥م

  -ـ سمخالف اًمنميم٦م واًمقيم٤مًم٦مـ  يم٤مًمٌٞمع ذم زُمـ اخلٞم٤مر ول إمم اًمٚمزوم١مي

                                                 

 : هل اًمتل يٛمتٜمع ومًخٝم٤م ذقم٤ًم-اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م-   0

 -ٝمام ذًمؽ، سمؾ يٙمٗمل اًمٌٕم٨م ُمـ هذا واًم٘مٌض ُمـ ذاكاهلدي٦م واًمّمدىم٦م، ومال يِمؽمط ومٞمويًتثٜمك ُمٜمف:  - 2

َُرى- ) 3 َٕ  ( ُمـ اًمرؤي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٔمـ-إين  

 هـ-498اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،ٕيب قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمٓمؼمي اًمِم٤مومٕمل اًمٕمدة - 4
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 -ذم اًم٘مٌض اعمقهقب ًمف ُم٘م٤مُمفوارث ي٘مقم و

 ،ىم٤مًمف اًمٌٖمقي --ًمٙمـ ٓ ي٘مٌْم٤من إٓ سمٕمد اإلوم٤مىم٦م ،اجلٜمقن واإلهمامء --ويم٤معمقت

 -ٜمتٔمر إوم٤مىمتفٞمُ وٓ وزّم ًمٚمٛمٖمٛمك قمٚمٞمف وم ،ُم٘م٤مُمفوي٘مقم وزم اعمجٜمقن 

ئال أْ  ٚئرا لجعٙب اٌّٛ٘ٛة ٌٗ.. ٌُ ٠ىٓ ٌٍٛا٘ت أْ ٠شجك ف١ٙب،)

ؾمقاًء  اًمذيمقر واإلٟم٤مث ويمذا ؾم٤مئر إصقل ،أو واًمدة ،(0)ًمٚمٜمص ومٞمف (٠ىْٛ ٚاٌذًا

 -ضمٝم٦م أسمٞمف أو أُمف ُمـ

 اًمّمدىم٦ميمذا هلدي٦م ووشمِمٛمؾ ا، يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م ٚمألب اًمرضمقع ذم ه٦ٌم وًمدهوم

 -اعمقهقب ًمف )اًمقًمد( نمط سم٘م٤مء اعمقهقب ذم ؾمٚمٓمٜم٦ماًمٜم٤مومٚم٦م، سم

 هإذ ُم٤م ـمٌع قمٚمٞمف ُمـ إيث٤مر ،ٟٓمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م ومٞمف :اًمقاًمد سمذًمؽ ٤مصاظمتّمؾم٥ٌم و

أو  يم٠من يم٤من اًمقًمد قم٤مىم٤مً  ،وًمده قمغم ٟمٗمًف ي٘متيض أٟمف إٟمام يرضمع حل٤مضم٦م أو ُمّمٚمح٦م

 -يٍمومف ذم ُمٕمّمٞم٦م

 ِب ٚ٘جٗ ٌٗ أثٖٛ بق االثٓجئًب فالثٕٗ ش١ ٌٛ ٚ٘ت األُةِغأٌخ: 

  ٚوبْ اٌخ١بس ثبل١ًب ٌالثٓ..

مل يٙمـ ًمألب اًمرضمقع ومٞمف قمٜمد اسمـ طمجر، ظمالوم٤ًم ًمٚمرُمكم واخلٓمٞم٥م وم٘م٤مٓ: ًمق 

 سمتٍمف (233 ’)اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ اًمرضمقع-ًمألب يم٤من اخلٞم٤مر سم٤مىمٞم٤ًم ًمٚمقًمد-- صم٧ٌم 

                                                 

٦ٌَمً  هَي٥ََم  وْ أَ  قَمٓمِٞم ٦مً  ُيْٕمٓمَِل  َأنْ  ًمَِرضُمؾٍ  َُيِؾُّ  ٓ» ىم٤مل: ُمرومققم٤مً  c قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر اسمـ قمـ -0  َيْرضِمعُ  صُمؿ   ِه

 ذم اًمرضمؾ ومذيمر اًمٖم٤مًم٥م، قمغم ضمرى اًمرضمؾ وذيمر ،داوودأظمرضمف أسمق  شَوًَمَدهُ  ُيْٕمٓمِل ومِٞماَم  اًمَقاًمِدَ  إِٓ   ومِٞمَٝم٤م،

ٌَتِِف-- ذِم  اًمَٕم٤مئِدُ » :حلدي٨م قمذر همػم ُمـ اًمرضمقع ًمف ويٙمره ًمف، ُمٗمٝمقم ٓ احلدي٨م  ُمتٗمؼ شىَمٞمئِفِ  ذِم  يَم٤مًمَٕم٤مئِدِ  ِه

 قمٚمٞمف
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 -٤مسمٌدهلًمألب اًمرضمقع  وًمق اؾمتٝمٚمٙمٝم٤م آسمـ أو اٟم٘م٣م ُمدة اخلٞم٤مر-- مل يٙمـ

  االثٓ ِب ثبلٗ ألبدثُ  صاي ٍِىٗئًب ثُ الثٕٗ ش١ ٌٛ ٚ٘ت األُة ِغأٌخ:

يٙمـ ًمألب مل  --ؾمؽمده٤م سم٤مًمنماءاصمؿ  ُم٤م وهٌف ًمف أسمقه سم٤مع آسمـسم٠من  وذًمؽ

ومٚمؿ يقضم٥م ضمديد اؾمتحداث ُمٚمؽ ٕٟمف و ،خلروضمٝم٤م قمـ ُمٚمؽ آسمـ: اًمرضمقع ومٞمف

 -اًمزائؾ اًمٕم٤مئد يم٤مًمذي مل يٕمد، ًمٚم٘م٤مقمدة: اًمرضمقع

  ..ِب ٚ٘جٗ ٌٗ أثٖٛ ٌٛ س٘ٓ االثِٓغأٌخ: 

ضم٤مز ًمألب  --، وم٢من اومتٙمٝم٤م آسمـمل يٙمـ ًمألب اًمرضمقع هب٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م رهٜم٤مً 

 -اًمرضمقع هب٤م

 صاي ٍِىٗ لٕٙب  ثُ ،ٌٛ ٚ٘ت األة الثٕٗ ٘جخِغأٌخ: 

 ًٙ ٌألة اٌشجٛق ثٙب لٍٝ اثٓ اثٕٗ أَ ال؟ .. فٚ٘جٙب االثٓ الثٕٗ ثأْ

 اسمٜمف اًمذي جيقز ًمف اًمرضمقع قمٚمٞمف هبٌتف- أطمدمه٤م: يرضمع هب٤م، ٕٟمف اسمـ :وضمٝم٤من

ال يرضمع أصؾ قمغم ومرع إٓ إذا ، وم يرضمع هب٤م، ٕٟمف همػم اًمقاه٥م ًمفواًمث٤مين: ٓ

 شيمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر»ّمٜمل ذم ، ورضمحف احلِ ٚمؽ ُمـ اًمراضمعاعمِ ]اسمـ آسمـ[ اؾمتٗم٤مد اًمٗمرع 

 -شُمٖمٜمل اعمحت٤مج»واخلٓمٞم٥م ذم 

أو اؾمؽمضمٕمتف أو رددشمف إمم رضمٕم٧م ومٞمام وه٧ٌم ٘مقًمف: سم ذم اهل٦ٌم وُيّمؾ اًمرضمقع

 - سائحإًمٗم٤مظ ُمٚمٙمل أو ٟم٘مْم٧م اهل٦ٌم أو ٟمحق ذًمؽ، يم٠مسمٓمٚمتٝم٤م وومًختٝم٤م، ويمؾ هذه 

: ٕن اًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ يرضمع ومٞمف أظمذشمف وىمٌْمتف٘مقًمف: سم وُيّمؾ سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م ُمع اًمٜمٞم٦م

 إمم إرادة ٓومٔمف-
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  فبشزشاٖ ٌٗ.. ،ٌٛ لبي: اشزِش ٌٟ ثذسّ٘ه خجضًاِغأٌخ : 

ذم اًمٖمزازم ٤مل ىم، قمٜمد اًمرُمكم وه٦ٌمً  ،قمٜمد اسمـ طمجر اًمدرهؿ ىمرو٤مً  يم٤من

 ومقهٌف ُمٜمف اؾمتحٞم٤مءً  --ًمق ـمٚم٥م ُمـ همػمه ه٦ٌم رء ذم ُمأل ُمـ اًمٜم٤مس :شاإلطمٞم٤مء»

ه٥م ًمف رء ويمذا يمؾ ُمـ وُ  وٓ يٛمٚمٙمف، طمرم --ُم٤م أقمٓم٤مه وًمق يم٤من ظم٤مًمٞم٤مً  ،ُمٜمٝمؿ

 (6.304 طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين، 233ص ’اعمٜمٝمؾ اًمٜمْم٤مخ)- (0)ٓشم٘م٤مء ذه أو ؾمٕم٤ميتف

  ..ذلجٍمبي: ف (2)ٌٛ ٚ٘ت ثششغ ثٛاة ِمٍَِٛغأٌخ : 

 ؿ  وُمـ صمَ  ،سمٕمتؽـ: إذ هق ُمٕم٤موو٦م سمامل ُمٕمٚمقم ومٙم٤من يم ،إفمٝمرصح اًمٕم٘مد ذم 

  -يم٤مخلٞم٤مريـ اًمٌٞمع ومٞمجري ومٞمف قم٘م٥م اًمٕم٘مد أطمٙم٤مم ،قمغم اًمّمحٞمح يٙمقن سمٞمٕم٤مً 

اهل٦ٌم  تٕمذر شمّمحٞمُح ٟمف يٕ: وم٤معمذه٥م سمٓمالٟمف-- (3)جمٝمقلوه٥م سمنمط صمقاب أو 

ذيمر ٟمف ٕ :ه٦ٌمً ويتٕمذر شمّمحٞمحٝم٤م  ،جلٝم٤مًم٦م اًمٕمقض :سمٞمٕم٤مً  اًمثقاب اعمجٝمقل ذات

 سمتٍمف (6.305 حتٗم٦م اعمحت٤مجطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ُمع ) -اًمثقاب

  أٚ ٚلبء فٟ ـشف مث ثٙذ٠خُثٌٛ ِغأٌخ : 

 [لٍت اٌذٍٛاء ٚاٌفبوٙخ ٚٔذّٛ٘بـ: و]

 -ًمٚمٕمرف اعمٓمرد حتٙمٞمامً  ومٝمق هدي٦م:-- اًمٔمرف سمرد  اًمٕم٤مدة  وم٢من مل دمرِ 

 ، سمؾ أُم٤مٟم٦م ذم يده يم٤مًمقديٕم٦م ،ومال يٙمقن هدي٦م-- اًمٔمرف سمرد  إن ضمرت اًمٕم٤مدة و

  -(0)قم٤مري٦م ٝمل وم --اًمٕم٤مدة سم٠ميمٚمٝم٤م ُمٜمفوإن ضمرت 

                                                 

 (6.304)طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين  خي٤مومف- ُمـ قمٜمد سمًقء ومٞمف اًمتٙمٚمؿ أي ؾمٕم٤ميتف: -0

 درمه٤ًم- 011 شمثٞمٌٜمل أن قمغم اًمثقب هذا وهٌتؽ يمـ:  -2

 شمثٞمٌٜمل- أن قمغم يمذا وهٌتؽ أو ،ـ اًمثقب يٕملم ومل ـ سمثقب اًمٙمت٤مب هذا وهٌتؽ يمـ:  -3
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ُيرم و ،يمام هق ىمْمٞم٦م يمالم اسمـ اعم٘مريأُم٤مٟم٦م  ومٝمق اًمٕم٤مدة-- وم٢من اوٓمرسم٧م

٦م طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين ُمع حتٗم)- سمـ قمٌد اًمًالمًمٕمز وسمف سح ا ،ذم همػم اهلدي٦م اؾمتٕمامًمف

  -سمتٍمف (3.646طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  ،6.305 اعمحت٤مج

ويِمٌف أن ختتٚمػ اًمٕم٤مدة ذم رد اًمٔمروف سم٤مظمتالف ـمٌ٘م٤مت اًمٜم٤مس ىم٤مل إذرقمل: 

وُم٤م ُيٛمؾ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٌالد اًمٌٕمٞمدة دون ُمٝم٤مداة أهؾ اًمٌٚمد، ويمذا  ،وقم٤مدة اًمٌالد

، وم٢من اًمٕم٤مدة أن ٌٕمٞمدةاإلهداء إمم اعمٚمقك، وٓ ؾمٞمام ُم٤م ُيٛمؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمقاطمل اًم

 -ٓشمرد فمروومف

شمِمؽمي هب٤م  ىم٤مل: وهٌتؽ هذه اًمدراهؿ سمنمط أن : إنشاًمروو٦م»ىم٤مل اًمٜمقوي ذم 

 -- ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض طمًلم، مل شمّمح اهل٦ٌم، ٕٟمف مل يٓمٚمؼ ًمف اًمتٍمف --ًمت٠ميمٚمف ظمٌزاً 

دراهؿ وىم٤مل: اؿمؽم هب٤م أقمٓم٤مه وىم٤مل: ادظمؾ سمف احلامم، أو  أقمٓم٤مه درمه٤مً وإن 

ىم٤مل ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ ومٗمل ومت٤موى اًم٘مٗم٤مل: أٟمف إن  --وٟمحق ذًمؽًمٜمٗمًؽ قمامُم٦م 

 ،يمٞمػ ؿم٤مء ُمٚمٙمف وشمٍمف ومٞمف --اًمتًٌط اعمٕمت٤مد

ٜمف عم٤م رأى سمف ُمـ اًمِمٕم٨م واًمقؾمخ، أو ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ُم٤م قمٞم   وإن يم٤من همروف حتّمٞمؾ

 ٜمف-مل جيز سومف إمم همػم ُم٤م قمٞم   --ُمٙمِمقف اًمرأس

جيقز و، سم٤مٓشمٗم٤مقز ضم٤مئ لجٛي اٌٙذا٠ب اٌزٟ ٠جٟء ثٙب اٌظجٟ ا١ٌّّض..ٚ

 ُيرم قمغم اًمٕمامل وأهؾ اًمقٓي٤مت ىمٌقل هدي٦م ُمـ رقم٤مي٤مهؿ-وىمٌقل هدي٦م اًمٙم٤مومر، 

 اهـ

                                                                                                                            

 وًمٙمـ ضم٤مز: ُمدة-- ومٞمف ٤مئٝم٤مسم٢مسم٘م قم٤مدشمف ضمرت وإن وضم٥م، طم٤مًٓ-- سمتٗمريٖمف اعمٝمدي قم٤مدة ضمرت إن  -0

 (3.646)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م  طم٤مًٓ- رده إومْمؾ
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 فٟ اٌٙجخٚاألٔثٝ ث١ٓ اٌزوش اٌٛاٌذ  رغ٠ٛخِغأٌخ 

٠من يًقي سملم اًمذيمر ، سماًمٕمدل ذم قمٓمٞم٦م أوٓده ـ وإن قمالـ  يًتح٥م ًمٚمقاًمد

  cٜمٕمامن سمـ سمِمػم حلدي٨م اًم: ، ومٞمٕمٓمل إٟمثك سم٘مدر اًمذيمرذم اهل٦ٌم وإٟمثك

 ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش ؿْ يمُ دِ وَٓ أَ  لمَ قا سمَ ًمُ اقمدِ وَ  قا اهللَ ٘مُ اشم  : »ىم٤مل ^اًمٜمٌل  قمـ

أن ُيِمٝمد قمغم قمٓمٞمتف ٓسمٜمف اًمٜمٕمامن  vوذم ًمٗمظ آظمر قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م واًمده سمِمػم 

وم٘م٤مل: ٓ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  يُمٚم ُٝمْؿ َوَه٧ٌَْم ًَمُف ُِمثَْؾ َهَذا؟»: ^دون همػمه ُمـ أوٓده وم٘م٤مل ًمف 

ـْ احْلَؼ  أَْن شَمْٕمِدَل سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ،شُمِْمِٝمْديِن قَمغَم ضَمْقرٍ  َٓ : ^  -أظمرضمف أمحد شإن  ًمٌَِٜمِٞمَؽ ُِم

وسمٖمض  ،احلًد سمٞمٜمٝمؿاًمٕم٘مقل أو عم٤م ي١مدي ذًمؽ ُمـ  :ز سمٞمٜمٝمؿويٙمره أن يٛمٞم  

 -ٌٕمضًمسمٕمْمٝمؿ 

ومٚمف ُمٜمٕمف ُمـ  --أو سمٜمحق قم٘مقق ،ومٚمف متٞمٞمزه --ز أطمدهؿ سمٜمحق ومْمٞمٚم٦مٟمٕمؿ إن متٞم  

 -إن ًمزم قمغم إقمٓم٤مئف ُمٕمّمٞم٦م --جي٥م ، سمؾاإلقمٓم٤مء

 -قمٜمد آؾمتقاء ذم احل٤مضم٦م وإٓ ومال يمراه٦م :حمؾ اًمٙمراه٦مو

ؾ اًمًٞمدة ومْم    vاًمّمديؼ أسم٤م سمٙمر ٕن  :وقمغم ذًمؽ ُيٛمؾ شمٗمْمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م

 اسمٜمف قم٤مصامً   v سمـ اخلٓم٤مب وومْمؾ قمٛمر ،قمغم همػمه٤م ُمـ أوٓده bقم٤مئِم٦م 

ٕمْمٝمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم سمٕمض أوٓده قمغم سم cاهلل سمـ قمٛمر وومْمؾ قمٌد ،سمٌمء

 -قمٜمٝمؿ أمجٕملم
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 اٌظذلخ ٚاٌٙجخ ٚاٌٙذ٠خ 

 -اهل٦ٌم، واهلدي٦م، وصدىم٦م اًمتٓمقع اًمتٛمٚمٞمؽ اعمحض صمالصم٦م أٟمقاع:

 ،ومٝمدي٦م --ًمف ٢من ٟم٘مٚمف إمم ُمٙم٤من اعمقهقب ًمف إيمراُم٤مً ، ومه٦ٌم --اًمتٛمٚمٞمؽ ٓ سمٕمقض

 ،ومّمدىم٦م --ًمثقاب أظمرة إمم اهلل شمٕم٤ممم، وـمٚم٤ٌمً  شم٘مرسم٤مً  ؽ حمت٤مضم٤مً إن ُمٚم  و

 ،، ُمـ طمٞم٨م إهن٤م متٚمٞمؽ سمال قمقضٟمققم٤من ُمـ اهل٦ٌماًمّمدىم٦م وواهلدي٦م 

 اإلجي٤مب يِمؽمطٓوٓ قمٙمس، ُمـ طمٞم٨م إٟمف  ه٦ٌميمؾ صدىم٦م وهدي٦م-- و

   ،اهل٦ٌميِمؽمط ذم و ،اهلدي٦ماًمّمدىم٦م و ذم واًم٘مٌقل

 واًم٘مٌض يم٤مإلجي٤مب، ويٙمقن ٝمدياعمُ  ُمـ اًمٌٕم٨م-- اًمّمدىم٦م واهلدي٦م ذم يٙمٗمل سمؾ

وسمف ىمٓمع  إقمّم٤مر، ذم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ضمرى يمام ،ٌقليم٤مًم٘م ويٙمقن إًمٞمف اعمٝمدى ُمـ

 -وهمػمهؿ شاًمروو٦م»واًمٜمقوي ذم اعمتقزم واًمٌٖمقي، واقمتٛمده اًمروي٤مين 

يم٤معم٘مقىمس  واجلقاري واًمدواب اًمٙمًقة ^ اهلل رؾمقل إمم اعمٚمقك أهدى وىمد

 ، ىمٌقل وٓ إجي٤مب يٜم٘مؾ ومل ،واًمٜمج٤مر

ومف إمم اجلػمان ٕهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٕمٓمك ًمٚمٛمحت٤مضملم، وس :اًمّمدىم٦م أومْمؾو

ٝمدي وٓ اعمٝمدى إًمٞمف اًم٘مٚمٞمؾ، وٓ ُيت٘مر اعمُ ، وإىم٤مرب أومْمؾ ُمٜمف إمم همػمهؿ

ـَ ؿَم٤مةٍ »: ُمرومققم٤مً  vحلدي٨م أيب هريرة  ِ٘مَرن  ضَم٤مَرٌة جِل٤َمَرهِت٤َم َوًَمْق ومِْرؾِم  شَٓ حَتْ

  ،أظمرضمف أمحد

ويًتح٥م أن يدقمق يمؾ ُمٜمٝمام ًممظمر سم٤مًمؼميم٦م وٟمحقه٤م، سم٠من يدقمق اعمٝمدى إًمٞمف 

، 3.072، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3.562)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  -ٛمٝمدي، صمؿ يدقمق ًمف أظمرًمٚم

 -سمتٍمف (2.346حترير اًمٗمت٤موي 
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 ٖ ٚارخز دلٛح،ٌَٚذ شخٌص خزٌٓٛ ِغأٌخ : 

ِّ ُٓ أصذبَة فأ٘ذٞ ئ١ٌٗ ٌُٚ ٠غ  ٚال األُة اٌٙذا٠ب االث

 طمٙمل ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من: 

ٌ   ،أهن٤م ًمالسمـ :أطمدمه٤م  وضمزم سمف اًم٘م٤ميض ٤مدي وص٤مطم٥م اًمٙم٤مذموصححف اًمٕم

 - وأٟمف جي٥م قمغم إب أن ي٘مٌٚمٝم٤م ًمقًمده، وم٢من مل ي٘مٌؾ أصمؿ، شاًمٗمت٤موى»ذم  طمًلم

، وىم٤مل اًمِمػمازي قمـ اًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مقذًمؽ وُيٙمك  ،أهن٤م ًمألب :واًمث٤مين

 -ٕن اًمٜم٤مس ي٘مّمدون اًمت٘مرب إًمٞمف، : إٟمف أىمقى وأصحشاًمروو٦م»ذم  اًمٜمقوي

 سمتٍمف (3.562ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، 5.368روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )

سمر اًمقاًمديـ ُم٠مُمقر سمف، وقم٘مقق يمؾ : شروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم»ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  وَم٤مئَِدٌة:

حمرم ُمٕمدود ُمـ اًمٙم٤ٌمئر سمٜمص احلدي٨م اًمّمحٞمح، وصٚم٦م اًمرطمؿ  --واطمد ُمٜمٝمام

ومٝمق اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمام، وومٕمؾ اجلٛمٞمؾ ُمٕمٝمام، وومٕمؾ ُم٤م ينمه٤م  --وم٠مُم٤م سمرمه٤م -ُم٠مُمقر هب٤م

٤م ًمٞمس سمٛمٜمٝمل قمٜمف، ويدظمؾ ومٞمف اإلطم٤ًمن إمم ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت هلل شمٕم٤ممم، وهمػمه٤م َم

ـْ َأسَمر  اًمؼِم  َأْن َيِّمَؾ »: ٤مَل ىمَ  ^اهلل  قَل ؾُم رَ  ن  صدي٘مٝمام، ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ أَ  إِّن ُِم

ضُمُؾ َأْهَؾ ُود  َأسمِٞمفِ   - شاًمر 

ًمٞمس  أو ٟمحقه شم٠مذي٤مً  شمك سمف اًمقًمد َم٤م يت٠مذى سمف اًمقاًمدومٝمق يمؾ ُم٤م أ --وأُم٤م اًمٕم٘مقق

سم٤مهللم  
أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م- وىمٞمؾ: دم٥م ـم٤مقمتٝمام ذم يمؾ ُم٤م ًمٞمس سمحرام، ومتج٥م ، ُمع (0)

                                                 

ُم٤مً  يم٤من واًمَِديف همػمِ  ُمع وَمَٕمَٚمف ًمق سمام واًمَِديف أطَمدَ  اًمَقًَمدُ  ُي١مِذَي  ٠منسم ذًمؽ اًمٌٚم٘مٞمٜمل وٌط وىمد  -0  مُجَٚم٦مِ  ُمـ حمر 

ٖم٤مئِِر، ٦ٌَمِ  ومٞمٜمَتِ٘مُؾ  اًمّم   اخلَقُف  ومٞمف يدظُمُؾ  ومٞمام هنَٞمف أو أُمَره خي٤مًمَِػ  أن أو ،ًمٙم٤ٌمئِرِ ا إمم اًمقاًمَِديـ َأطَمدِ  إمم سم٤مًمٜم ً

ف ومقاِت  ُمـ اًمَقًَمدِ  قمغم ًِ  قمغم َيُِمؼُّ  ؾَمَٗمرٍ  ذم خُي٤مًمَِٗمف أن أو ،ذًمؽ ذم اًمقاًمِدُ  ُيت َٝمؿ مل ُم٤م أقمْم٤مئِف ُمـ قُمْمقٍ  أو ٟمٗم
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قمـ يمثػم ُمـ ش اإلطمٞم٤مء»هذا ذم  اإلُم٤مم اًمٖمزازموىمد طمٙمك ، ـم٤مقمتٝمام ذم اًمِمٌٝم٤مت

 اًمٕمٚمامء، أو أيمثرهؿ- 

همػم ُمٜم٤مومر وُم٘م٤مـمع ًمف،  ومٗمٕمٚمؽ ُمع ىمريٌؽ ُم٤م شمٕمد سمف واصالً  --وأُم٤م صٚم٦م اًمرطمؿ

اًمٖم٤مئ٥م وذم طمؼ ، ٤مضمتف أو ظمدُمتف أو زي٤مرشمفوُيّمؾ ذًمؽ شم٤مرة سم٤معم٤مل، وشم٤مرة سم٘مْم٤مء طم

  وسم٤معمٙم٤مشم٦ٌم وإرؾم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف وٟمحق ذًمؽ- سمٜمحق هذا

، ويٙمره إظمالومف يمراه٦م ؿمديدة، (0)ُمت٠ميمداً  ُمًتح٥م اؾمتح٤ٌمسم٤مً  --اًمقوم٤مء سم٤مًمققمد

 اهـ -(2)ودٓئٚمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٕمٚمقُم٦م

                                                                                                                            

٦ٌَمٍ  ذم أو اًمَقًَمٍد، قمغم سمَِٗمرضٍ  وًمٞمس اًمقاًمدِ   ذم وىمٞمٕم٦مٍ  ُِمـ أو يَم٥ًٍم، وٓ ،ٟم٤مومعٍ  سمٕمٚمؿٍ  ًمٞمس ومٞمام ـمقيٚم٦مٍ  هَمٞم

  َوىمٌع- هل٤م ضاًمِٕمر

 يٗمل أن ومٞمٜمٌٖمل --قمٜمف سمٛمٜمٝمّل  ًمٞمس ؿمٞمئ٤مً  إٟم٤ًمٟم٤مً  وقمد َُمـ أن قمغم اًمٕمٚمامءُ  أمجعَ  :اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل  -0

 :سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومٞمف ُمًتح٥ّم؟ أو واضم٥ٌم  ذًمؽ وهؾ سمققمده،

 اعمٙمروه ارشمٙم٥مو اًمٗمْمؾ، وم٤مشمف --شمريمف ومٚمق ُمًتح٥ّم، أٟمف إمم واجلٛمٝمقرُ  طمٜمٞمٗم٦م وأسمق اًمِم٤مومٕملُّ  ذه٥م

 ذه٥َم  َُمـ أضمؾُّ  اعم٤مًمٙمل: اًمٕمريب سمـ سمٙمر أسمق اإِلُم٤ممُ  ىم٤مل واضم٥م، أٟمف إمم مج٤مقم٦مٌ  وذه٥َم  -ؿمديدة شمٜمزيف يمراه٦م

 يم٘مقًمف: سم٥ًٌم اًمققمدُ  ارشمٌط إن أٟمف صم٤مًمث٤مً  ُمذه٤ٌمً  اعم٤مًمٙمٞم٦م وذه٧ٌم اًمٕمزيز، قمٌد سمـ قمٛمرُ  اعمذه٥م: هذا إمم

 وقمداً  يم٤من وإن اًمقوم٤مء، وضم٥م ذًمؽ-- ٟمحق أو يمذا، وًمؽ شمِمتٛمٜمل ٓ أٟمؽ اطمٚمػ أو يمذا، وًمؽ شمزّوج

 وقمٜمد اجلٛمٝمقر، قمٜمد سم٤مًم٘مٌض إٓ شمٚمزم ٓ واهل٦ٌم اهل٦ٌم، ُمٕمٜمك ذم سم٠مٟمف يقضمٌف مل َُمـ واؾمتدّل  جي٥م- مل ُُمٓمٚم٘م٤ًم--

 سمتٍمف (307ص ’)إذيم٤مر -اًم٘مٌض ىمٌؾ شمٚمزم اعم٤مًمٙمٞم٦م:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  : ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم[90]اًمٜمحؾ:  ﴾ڑ ک ک ک ک﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: -  2

آَي٦ُم اعمُٜم٤مومِِؼ »ىم٤مل:  ^أن رؾمقل اهلل   v [، وقمـ أيب هريرة34]اإلهاء: ﴾ ۋ ۋ ۅ

ـَ ظم٤منَ  َث يَمَذَب، َوإَِذا َوقَمَد أظْمَٚمَػ، َوإَِذا اْئُتِٛم  ذم رواي٦مُمًٚمؿ زاد و ،أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من شصَمالٌث: إَِذا طَمد 

ٚمٌِؿ و» ًْ   -شإِْن َص٤مَم َوَصغم  َوَزقَمَؿ أٟم ُف ُُم
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رد اًمنمع ومٞمٝمام و ،اًمٕمٛمرى واًمرىمٌك قمٓمٞمت٤من ُمـ قمٓم٤مي٤م اجل٤مهٚمٞم٦مىم٤مل اعم٤موردي: 

 -سم٠مُمر وهنل

   اٌؼّشٜطٛسح : 

-- رضمٕم ،(0)اًمدار هأقمٛمرشمؽ هذ: زيد ًمٕمٛمروأن ي٘مقل    -إزم ٧موم٢من ُم٧م 

 أو وهٌتؽ هذه اًمدار قمٛمرك-

 -وطمٞم٤مشمف قمٛمره ُمدة إي٤مه٤م ًمتٛمٚمٙمف :قمٛمرى ؾمٛمٞم٧م

   اٌشلجٝطٛسح:  

  -، أو ضمٕمٚمتٝم٤م ًمؽ رىمٌك(2)اًمدار هأرىمٌتؽ هذ: زيد ًمٕمٛمروأن ي٘مقل 

 -ص٤مطمٌف ُمقت يرىم٥م ُمٜمٝمام يمالا  ٕن :ىمٌكرُ  ؾمٛمٞم٧م

 اًمُٕمْٛمَرى--» :^ اهلل َرؾُمقُل  ىم٤مَل  :c اهللٌدِ قمَ  سمـ ضَم٤مسمِرِ  قمـ :إَْصُؾ ومِٞمف

ىْمٌَك-- َْٕهٚمَِٝم٤م، ضَم٤مئَِزةٌ   -واًمؽمُمذي داوودأظمرضمف أسمق  (3)شَْٕهٚمَِٝم٤م ضَم٤مئَِزةٌ  َواًمرُّ

ـْ  اهللىَم٣َم َرؾُمقُل »ىَم٤مَل: أيْم٤ًم  c اهللٌدِ قمَ  سمـ ـْ ضَم٤مسمِرِ َوقمَ  َ
^ سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرى عمِ

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شُوِه٧ٌَْم ًَمفُ 

                                                 

  - ُمدة قمٛمركوأسمحتٝم٤م ًمؽ ًمؽ  ٤مضمٕمٚمتٝمأي: : اًمٕمٛمرى -0

  ًمؽ- تىمٌٚمؽ-- اؾمت٘مر  أٟم٤م ، وإن ُم٧مُّ إزم   تىمٌكم-- قم٤مد أٟم٧م إذا ُم٧م   :أياًمرىمٌك:  -2

 ذيمره واعمٕمروف اًمؼم ُمـ ٕهن٤م ًمف: ُوه٧ٌم عمـ ضم٤مئزة قمٓمٞم٦م هل أي: (َْٕهٚمَِٝم٤م ضَم٤مئَِزةٌ )  ^ ىمقًمف -3

 (4.506  اًم٘مدير ومٞمض) اًم٘مرـمٌل-

 لجّٝشٜ ٚاٌشاٌم

َّ  ثمذٖ ت ٌٚٛسثزٗ ِٓش أٚ ٌٍّشَلٚئرا ألّش ش١ئًب أٚ أسلجٗ.. وبْ ٌٍّم
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ـْ ُأْرىم٥َِم  ،(0)َٓ شُمْرىِمٌُقا َوَٓ شُمْٕمِٛمُروا: »ىم٤مل ^ أّن اًمٜمٌّل  أيْم٤ًم  cف قمٜمو وَمَٛم

 -داووداًمٜم٤ًمئل وأسمق أظمرضمف  شؿَمٞمْئ٤ًم أْو ُأقْمِٛمَرُه وَمُٝمَق ًمَِقَرصَمتِفِ 

َْٟمَّم٤مِر أَ : »أيْم٤مً  cف قمٜمو ْٕ ـَ ا ُف طَمِديَ٘م٦مً َأن  َرضُماًل ُِم ـْ َٟمْخٍؾ  قْمَٓمك ُأُم  ُِم

ٌع ؾَم  ـُ ومِٞمِف َذْ ، وَم٤مظْمتََّمُٛمقا إمَِم َقاٌء، وَم٠َمسَمكطَمٞم٤َمهَت٤َم، وَماَمشَم٧ْم وَمَج٤مَء إظِْمَقشُمُف، وَمَ٘م٤مًُمقا: َٟمْح

َٛمَٝم٤م سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ُِمػَماصًم٤م ًَ ِل  ^: وَمَ٘م  -أمحدأظمرضمف  شاًمٜمٌ 

 دىُ اٌؼّشٜ ٚاٌشلجٝ

 ،ًمقرصمتؽ ومٝمل ُم٧م   وم٢مذا ر،اًمدا هذه رشمؽأقمٛم ىم٤مل: سم٠من (ٚئرا ألّش ش١ئًب)

 ،ىمٌٚم٧ُم  أظمر: ٘م٤ملوم ،إزم   قم٤مدت أٟم٧م ُم٧م   وم٢مذا ر،اًمدا هذه أقمٛمرشمؽ :ىم٤مل وأ

 وم٘مٌض-- اًم٘مٌض، ذم ًمف وأذن

 -اًمنمط ويٚمٖمك ،إصح ذم ه٦ٌم أهن٤م :وم٤محلٙمؿ

 -اجلديد اعمذه٥م ذم ه٦ٌم أهن٤م وم٤محلٙمؿ --أقمٛمرشمؽ ىمقل: قمغم اىمتٍم ًمق سمؾ

 -ـ كىمٌأو ضمٕمٚمتٝم٤م ًمؽ رُ  ـ  ؽأرىمٌتُ  :ىم٤مل٠من سم( أسلجٗ( إذا )أٚ) 

 - -اؾمت٘مرت ًمؽ --ىمٌٚمؽ وإن ُم٧مُّ  ،قم٤مدت إزم   --ىمٌكم إن ُم٧م   :أي

وىَمٌَض--  [رىَم٥مٕمَٛمر أو اعمُ اعمُ ]ىَمٌَِؾ و ،أو أرىمٌف إذا أقمٛمر ؿمٞمئ٤مً  أٟمف :وم٤محلٙمؿ

َّش أٚ ٌٍّشَلت ٌٚٛسثزٗ ِٓ) اعم٘مٌقضاًمٌمء  ( ذًمؽوبْ) قمغم  (ثمذٖ ٌٍّم

                                                 

 إرؿم٤مدي ومٞمف واًمٜمٝمل -ًمف اعمٕمٛمر ًمقرصم٦م ُمّمػمه وم٢من إًمٞمٙمؿ، يٕمقد أن ذم ـمٛمٕم٤مً  شمرىمٌقا وٓ شمٕمٛمروا ٓ أي: -0

 اإلىمٜم٤مع) إًمٞمٙمؿ- يٕمقد وٓ قمٜمٙمؿ زال --ؿمٞمئ٤مً  وهٌتؿ إذا سمؾ شم٠مظمذوهن٤م، صمؿ ُمدةً  أُمقاًمٙمؿ هتٌقا ٓ ُمٕمٜم٤مه:

 (4.506  اًم٘مدير ومٞمض ،2.368
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، ومال شمرضمع إمم اعمٕمِٛمر (0)ذم اًمٕمٛمرى واًمرىمٌك اًمنمط اعمذيمقرويٚمٖمق إصح، 

  -اعمٕمَٛمر اعمقهقب ًمف، سمؾ شمٙمقن ًمقرصم٦م اعمٕمٓمل

 رم١ٍك ٚرأل١ذ اٌمّشٜ

  ،لّشن ِذح فٙزا اٌشٟء ٌه ..ص٠ذئرا جبء : ٌٛ لبيِغأٌخ: 

 ره،د١ب ِذح فٙزا اٌشٟء ٌه ..أٚ ئرا ِبد ص٠ذ

 .فٙزٖ ٌه ..ئرا جبء سأط اٌشٙشأٚ 

 شمٕمٚمٞمؼ اًمتٛمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٗم٦م: ٓ جيقز-ٕن : وماليّمح

ومٝمل  --قمٛمركُمدة ومٝمذه اًمدار ًمؽ  أٟم٤م-- ُم٧مُّ  إن :سم٠من ىم٤ملسمٛمقشمف  ٝم٤مًمق قمٚم٘مأُم٤م 

 وصٞم٦م شمٕمتؼم ُمـ اًمثٚم٨م-

 إذا ُم٧ّم ، وقمٛمركُمدة ومٝمذه اًمدار ًمؽ  أٟم٤م-- ُم٧مُّ  إن :زاد قمٚمٞمف وم٘م٤ملوُمثٚمٝم٤م ًمق 

قصٞم٦م ٛمٝم٤م طمٙمؿ اًمحٙموم --إمم ورصمتل-- قم٤مدت أٟم٧م إذا ُم٧م  ، أو قم٤مدت إزم   --أٟم٧َم 

 ح-وهل٤م سمٕمد اعمقت واًم٘مٌقل طمٙمؿ اًمٕم٘مد اعمٜمجز ومتّم ،شمٕمتؼم ُمـ اًمثٚم٨م

-- ومال يّمح قمغم اًمراضمح: ٕن ومٞمٝم٤م ُمدة قمٛمريوإذا ىم٤مل: ضمٕمٚم٧م هذه اًمدار ًمؽ 

 شم٠مىمٞم٧م اعمِٚمؽ-

*** 

                                                 

 حترير) -هذا إٓ عم٘متْم٤مه اعمٜم٤مذم اًمٗم٤مؾمد اًمنمط وضمقد ُمع اًمٕم٘مد ومٞمف يّمح ُمقوع ًمٜم٤م ًمٞمس اًمٌٚم٘مٞمٜمل: ىم٤مل -0

 (2.348 اًمٗمت٤موي
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  اؾمؿ ًمٚمٌمء اعمٚمت٘مط-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٍمؽخ)

قَم٤ًم:  ف-٘م  ُمًتح ًمقاضمدُ ، همػم حمرز، ٓ يٕمرف ا(0)مُم٤م وضمد ُمـ طمؼ  حمؽم َذْ

 [-2]اعم٤مئدة: ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئشمٕم٤ممم: ﴿ اهلل ىمقل إَْصُؾ ومِٞمِف:

ِل   َأن  » v اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ :ُمـ اًمًٜم٦م ـْ  ؾُمئَِؾ  ^ اًمٜمٌ   ًُمَ٘مَٓم٦مِ  قَم

َه٥ِم  وْمَٝم٤م صُمؿ   َوِويَم٤مَءَه٤م قِمَٗم٤مَصَٝم٤م ْف اقْمرِ : وَمَ٘م٤مَل  اًْمَقِرِق  َأوْ  اًمذ  ْ  وَم٢مِنْ  ؾَمٜم٦ًَم، قَمر  وْمَٝم٤مشُمٕمَ  مَل  --ر 

ـْ  ،وَم٤مؾْمتَٜمِْٗمْ٘مَٝم٤م ـْ  ٤مً َيْقُمَ  َص٤مطِمٌَُٝم٤م ضَم٤مءَ  وَم٢مِنْ  قِمٜمَْدَك، َوِديَٕم٦مً  َوًْمتَُٙم ْهِر، ُِم َه٤م اًمد  ٓ   إًَمٞمِْف، وَم٠َمد   َوإِ

شهِب٤َم وَمَِم٠ْمُٟمَؽ 
 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

  اٌٍمـخ ػمت ثبة اٌٙجخعجت روش ثبة 

ُمٜمٝم٤م  : ٕن يمالً وقم٘مٌٝم٤م همػمه إلطمٞم٤مء اعمقات ،ُمٜمٝمام متٚمٞمؽ سمال قمقض ٕن يمالً 

 -متٚمٞمؽ ُمـ اًمِم٤مرع

                                                 

 واخلٜمزير- واخلٛمر اًمٚمٝمق يمآٓت اعمحؽمم همػم ]سمِِخالِف[ -0

 اٌٍمؽخ

ٚئرا ٚجذ ٌَُمَؽًخ فٟ ِٛاد أٚ ؼش٠ك.. فٍٗ أخز٘ب أٚ رشوٙب، )اٌّزٓ( 

 ٚأخز٘ب أٌٚٝ ِٓ رشوٙب ئْ وبْ لٍٝ ثمٍخ ِٓ اٌم١بَ ثٙب. 

ٚٚوبء٘ب  ٙبصف عزخ أش١بء: ٚلبء٘ب ٚلفبأْ ٠مش ٚئرا أخز٘ب.. ٚجت ل١ٍٗ

 ٚجٕغٙب ٚلذد٘ب ٚٚصٔٙب، ٠ٚذففٙب فٟ دشص ِثٍٙب.  

ٚفٟ اٌّٛظـك اٌـزٞ    ،ثُ ئرا أساد رٍّىٙب.. لشَّفٙب عًٕخ لٍٝ أثٛاة اٌّغبجذ

 ٚجذ٘ب ف١ٗ.  

 فاْ ٌُ ٠جذ صبدجٙب.. وبْ ٌٗ أْ ٠زٍّىٙب ثششغ اٌعّبْ.
 



 

 

﴿ ٖٗٓ ﴾ 

 

 

 اٌفشق ث١ٓ اٌٍمـخ ٚاٌّبي اٌؼبئغ

و٤مع ُمـ ُم٤مًمٙمف سمً٘مقـمف ُمٜمف أو همٗمؾ وضمد و٤مئٕم٤ًم سمٖمػم طمرز يم٠من ُم٤م -- اٌٍمـخ

 ، ويم٤من ذم أرض همػم َمٚمقيم٦م ـ يمٛمقات وؿم٤مرع ـ أو ُمًجد قمٜمف أو ٟم٤مم ومْم٤مع

ـ دظمؾ سمٞمتف-- ُم٤م ًمق وضمد درمه٤ًم ذم سمٞمتف وٓ يدري أهق ًمف أو عم :اٌٍمـخ ِٚثً

ومف عمـ يدظمؾ سمٞمتف  -اعمقضمقدة ذم همػم سمٞمتف يم٤مًمٚم٘مٓم٦م ومٕمٚمٞمف ـ يمام ىم٤مل اًم٘مٗم٤مل ـ أن يٕمر 

ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ يم٤معمقضمقد ذم ُمقدع  ومٝمق ُم٤م يٙمقن حمرزًا سمحرز ُمثٚمف اٌّبي اٌؼبئغأُم٤م 

 ومل يٕمرف ُم٤مًمٙمف، صمف قمـ ودائع يم٠من ُم٤مت ُمقر   ،احل٤ميمؿ وهمػمه ُمـ إُم٤ميمـ اعمٖمٚم٘م٦م

ذم طمجره يمٞمس ُم٤مل، أو أًم٘م٧م اًمريح  ه٤مرٌب  : ُم٤م ًمق أًم٘مكؼبئغاٌّبي اٌ ِٚثً

]وهذه إُمثٚم٦م  صمقسم٤ًم ذم داره، أو أًم٘مك اًمٌحر قمغم اًم٤ًمطمؾ ُمـ أُمقال اًمٖمرىمك-

 -ُمًتٜمث٤مة ُمـ اعمحرز سمحرز ُمثٚمف[

 :ٌٟٚاٌؼًّ فٟ اٌّبي اٌؼبئغ ػٍٝ إٌذٛ اٌزب 

 -أُمره إمم اإلُم٤مم ومٞمحٗمٔمف - أ

 -صمٛمٜمف إن رأى سمٞمٕمفُيٗمظ أو   - ب

  ،ـ إن شمقىمٕمفـ ًمٌٞم٧م اعم٤مل إمم فمٝمقر ُم٤مًمٙمف أو ي٘مروف  - ت

  ،-- إن اٟمتٔمؿوإٓ سف عمّم٤مرف سمٞم٧م اعم٤مل

 أسوبْ اٌٍمؽخ

 اًِمت٘م٤مط -0 ُُمٚمَتِ٘مط -2 ًُمَ٘مٓم٦م -3
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ومٝم٤م وهق ُم٠مضمقر قمغم ذًمؽ،   أُم٤م إن مل يٜمتٔمؿ-- ومٞمٍمومف ذم وضمقه اخلػم سمٜمٗمًف إن قمر 

ومٝم٤م-  وإٓ أقمٓم٤مه ًمِمخص قمدل يٕمر 

 دىُ ِب ٚجذ فٟ أسع ٍِّٛوخ:  

 إن ادقم٤مه،  أن ًمؽ إرضعم٤ميٙمقن وم٢مٟمف -- ذم أرض َمٚمقيم٦مؿمٞمئ٤ًم وضمد  إذا

  إرض، ُمٜمف، وهٙمذا طمتك يٜمتٝمل إمم حمٞمل َؽ ٚمَ ُمَ ىمٌٚمف اًمذي ومٚمٛمـ  --وإٓ

يمام رضمحف  ،يٙمقن ًم٘مٓم٦م ومحٞمٜمئذٍ  --ٟمٗم٤مه أو ؾمٙم٧م ـاعمحٞمل ـ سم٠من  قمفوم٢من مل يد  

 هن٤مي٦مذم واًمرُمكم  اعمحت٤مج حتٗم٦مذم  واسمـ طمجر أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥ماًمِمٞمخ زيمري٤م ذم 

 ، وىم٤مل سمف اعمتقزم-اًمروو٦مًمٚمٜمقوي ذم  شمٌٕم٤مً  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج واخلٓمٞم٥م ذم اعمحت٤مج

وإن ٟمٗم٤مه: ٕٟمف َُمَٚمَؽ  إرض حٞملعم اًم٘مقل سم٠مٟمف طم٤مؿمٞمتفذم  اًمٌٞمجقري واقمتٛمد

، يمام سح سمف اًمدارُمل، وىم٤مًمف إرض وُم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مإلطمٞم٤مء ومل خيرج قمـ ُمٚمٙمف

واًمٌجػمُمل  اًمرُمكم قمغم طم٤مؿمٞمتفاًمزي٤مدي واحلٚمٌل واحلٗمٜمل، وقمكم اًمِمؼماُمٚمز ذم 

 -قمغم اخلٓمٞم٥م طم٤مؿمٞمتفذم 
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سمٛمٕمٜمك أٟمف  (ٍٗ أخز٘ب أٚ رشوٙب.. فؼش٠كد أٚ ٌمؽخ فٟ ِٛا ٚئرا ٚجذ)

 ُمـ  (ٌمؽخ )ُمًٚماًم أو ٓ ،ٓ وم٤مؾم٘م٤ًم أو ،ؾمقاء يم٤من سم٤مًمٖم٤ًم أو ٓ (0)رؿمخص طم (ئرا ٚجذ)

 وأُمًجد ؿم٤مرع أو أو  (أٚ ؼش٠ك) سمدار اإلؾمالم (فٟ ِٛاد) (2)ُم٤مل أو اظمتّم٤مص

ٕهن٤م أُم٤ميمـ ُمِمؽميم٦م ومال خيتص : يمؾ ُمقوع ًمٞمس سمٛمٛمٚمقكيمذًمؽ و ،ُمدرؾم٦م وأرسم٤مط 

 (-ٌٗ أخز٘ب أٚ رشوٙبأن )ذم ذًمؽ: ( احلٙمؿ ـف)-- ُم٤م يقضمد ومٞمٝم٤م سم٠مطمد

عم٤م ومٞمف ُمـ  :(ئْ وبْ لٍٝ ثمخ ِٓ اٌم١بَ ثٙب ..ٚأخز٘ب أٌٚٝ ِٓ رشوٙب)

 -[2]اعم٤مئدة: ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿: شمٕم٤ممم-- ىم٤مل اًمؼم

 ،ٕن ذًمؽ أُم٤مٟم٦م، ومٚمؿ جي٥م قمٚمٞمف أظمذه٤م يم٘مٌقل اًمقديٕم٦مأظمذه٤م: وٓ جي٥م قمٚمٞمف 

 -مل يْمٛمٜمٝم٤م --ًمق شمريمٝم٤م ُمـ همػم أظمذو ،يٙمره شمريمٝم٤م ًمٙمـ

  ػٍٝ اٌٍمـخ: دىُ اإلشٙبد 

 ^وم٢من اًمٜمٌل  ،اعمذيمقر v اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيدحلدي٨م : ٓجي٥م اإلؿمٝم٤مد

ىَم٤مَل:  v رمح٤م سمـقِمَٞم٤مِض حلدي٨م : اإلؿمٝم٤مد يًـ ًمٙمـ ،مل ي٠مُمره سم٤مإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمٝم٤م

ـِ اًْمتََ٘مَط ًُمَ٘مَٓم٦ًم، وَمْٚمٞمُِْمِٝمْد َذا قَمْدٍل َأْو َذَوْي قَمْدٍل، صُمؿ  »ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ^ َيُ٘مقُل:  َُم

                                                 

 ، : ٕٟمف ًمٞمس أهاًل ًمٚمٛمٚمؽ وٓ ًمٚمقٓي٦ماًمرىمٞمؼ، ومال يّمح اًمت٘م٤مـمف سمٖمػم إذن ؾمٞمده]سمِِخالِف[ - 0

ق اعمٚمت٘مط، وقمدم صح٦م اًمت٘م٤مط اًمرىمٞمؼ: ٕن وأُم٤م اًمت٘م٤مـمف سم٢مذن ؾمٞمده-- ومّمحٞمح، ويٙمقن ؾمٞمده ه

اًمٚم٘مٓم٦م أُم٤مٟم٦م ووٓي٦م-- اسمتداًء، ومتٚمٞمؽ-- اٟمتٝم٤مًء، وًمٞمس هق ُمـ أهٚمٝم٤م، وإن اًمت٘مط سمٖمػم إذن ؾمٞمده ومٛمـ 

 سمتٍمف (3.084)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري أضمٜمٌٞم٤ًم-  أو أظمذه٤م ُمٜمف يم٤من هق اعمٚمت٘مط ؾمٞمدًا يم٤من 

 (3.083)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمحقري - يم٤مًمنضملم وضمٚمد اعمٞمت٦م-  2
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ـْ (0)َٓ َيْٙمتُؿْ  ٓ  وَم٢مِٟم اَم ُهَق َُم٤مُل اهلل ُي١ْمشمِٞمِف َُم ٤َم، وَمُٝمَق َأطَمؼُّ هِب٤َم، َوإِ َٓ ُيَٖمٞم ٥ْم، وَم٢مِْن ضَم٤مَء َرهبُّ ، َو

 أظمرضمف أمحد واسمـ طم٤ٌمن- ش َيَِم٤مءُ 

يمؾ ُم٤مل ضم٤مز : وٕن سملم إظم٤ٌمر قمغم اًمٜمدب مجٕم٤مً : ومحٚمقا إُمر سم٤مإلؿمٝم٤مد

 -ًمٚمقاضمد أظمذه-- مل يٚمزُمف آؿمٝم٤مد قمٚمٞمف

 ِغأٌخ ٌمػ اٌفبعك

وإن  ،ًمئال شمدقمقه ٟمٗمًف إمم اخلٞم٤مٟم٦م :ـوًمق سمٜمحق شمرك اًمّمالة ـ  (2)ًمٗم٤مؾمؼ ٙمره اًمٚم٘مطي

ُمـ ُمرشمد ويم٤مومر اًمٚم٘مط يمام يّمح ًمٚم٘مط ُمٜمف ومٞمّمح ا ،قمٚمٛم٧م أُم٤مٟمتف ذم إُمقال

اًمٚم٘مٓم٦م ُمٜمٝمؿ احل٤ميمؿ ٜمزع يو ،يم٤مصٓمٞم٤مدهؿ واطمتٓم٤مهبؿ ُمٕمّمقم ذم دار اإلؾمالم

أضمرشمف ُمـ يٙمقن ، وًمٕمدم أُم٤مٟمتٝمؿ :ٕهنؿ ًمٞمًقا ُمـ أهؾ احلٗمظ :ٚمٕمدلًم ويًٚمٛمٝم٤م

 -سمٞم٧م اعم٤مل

                                                 

 ٌٝم٤م قمـ اًمٜم٤مس سم٠من يؽمك شمٕمريٗمٝم٤م: وهق شم٠ميمٞمد عم٤م ىمٌٚمف-- أي: ٓ يٙمتؿ اًمٚم٘مٓم٦م سم٠من ٓ يٕمرومٝم٤م، وٓ يٖمٞم  0

 ( 3.275)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م 

ويمراه٦م اًمٚم٘مط ًمٗم٤مؾمؼ إن مل يٕمٚمؿ اخلٞم٤مٟم٦م ُمـ ٟمٗمًف وإن اًمت٘مٓمٝم٤م ًمٚمتٛمٚمؽ، أُم٤م ًم٘مٓمٝم٤م ًمٚمحٗمظ-- ومال -  2

 سمتٍمف (3.276ٓمٞم٥م طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخل) -يّمح
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 :أدىبَ اٌٍمـخ 

 يٙمـ ومل ،هػمهم هٜم٤مك أُملم يٙمـ ومل ،و٤مقم٧م شمريمٝم٤م ًمق أٟمف قمٚمؿ إذا: واضم٥م - 0

 -(0)٤مطمٗمٔمٝم ذم شمٕم٥م قمٚمٞمف

 : إن وصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ذم احل٤مل واعمًت٘مٌؾ-ًتح٥مُم - 2

 : إن وصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ذم احل٤مل، ومل يثؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ذم اعمًت٘مٌؾ-٤ٌمحُم - 3

 : إن وصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ذم احل٤مل، وحت٘مؼ اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ-هوٙمرُم - 4

 ذم احل٤مل، سمؾ حت٘مؼ اخلٞم٤مٟم٦م طم٤مًٓ-: إن مل يثؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف طمرام - 5

                                                 

- ومٞم٠مصمؿ سم٤مًمؽمك وُمع ذًمؽ ٓ يْمٛمٜمٝم٤م ًمق شمريمٝم٤م، هذا قمٜمد اًمرُمكم، وقمٜمد اسمـ طمجر: ٓ جي٥م أظمذ  0

 (3.613، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 6.366)حتٗم٦م اعمحت٤مج اًمٚم٘مٓم٦م- 
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 : (ف عزخ أش١بءٚجت ل١ٍٗ أْ ٠مشِّ ..ٚئرا أخز٘ب)

يم٤مًمٙمٞمس اًمذي يٙمقن ومٞمف  ،اًمققم٤مء اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمٚم٘مٓم٦م (ٚلبء٘ب) -0

اًمدٟم٤مٟمػم أو اًمدراهؿ، واًمٚمٗم٤موم٦م اًمتل شمٙمقن ومقق اًمثقب، واًمّمٜمدوق اًمذي 

 ،يٙمقن ومٞمف اعمت٤مع

قمـ  شحترير اًمتٜمٌٞمف»يمام ذم  رورة،: اجلٚمد اًمذي يٚمٌس رأس اًم٘م٤م(ٚلفبصٙب) -2

 ،اخلٓم٤ميب

 : ُم٤م شمرسمط ُمـ ظمٞمط أو همػمه،(ٚٚوبء٘ب) -3

 ،سم٠من يٕمرف أهن٤م دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ أو صمٞم٤مب أو ـمٕم٤مم: (ٚجٕغٙب) -4

سم٠من يٕمرف قمدده٤م إن يم٤مٟم٧م ُمٕمدودة، وذرقمٝم٤م  : يم٤مصمٜملم أو أيمثر،(ٚلذد٘ب) -5

 ،إن يم٤مٟم٧م ُمذروقم٦م

أن ٤مٟم٧م ُمقزوٟم٦م، ووزهن٤م إن يمسم٠من يٕمرف  ،: يمرـمؾ أو أيمثر(ٚٚصٔٙب) -6

 يمٞمٚمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمٙمٞمٚم٦م،يٕمرف 

  ،وضمقسم٤مً  (فٟ دشص ِثٍٙب)ذم ُمدة اًمتٕمريػ ٦م أي: اًمٚم٘مٓم (٠ٚذففٙب) 

ٟمف عم٤م أظمذه٤م-- وم٘مد : ٕه٤م إمم اعمقوع اًمذي وضمده٤م ومٞمف-- مل يؼمأ سمذًمؽوم٢من رد  

  ،اًمتزم طمٗمٔمٝم٤م

 ًمق وم٢مذا شمريمٝم٤م ذم اعمقوع اًمذي وضمده٤م ومٞمف-- وم٘مد وٞمٕمٝم٤م، ومٚمزُمف وامهن٤م، يمام

 رُم٤مه٤م إمم ُمقوع آظمر-
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لٍٝ أثٛاة )ـ حتديدًا ـ ( (0)خلشَّفٙب عٕ ..رٍّّىٙبط )اعمٚمت٘م (ثُ ئرا أساد)

  ،(ٚفٟ اٌّٛظك اٌزٞ ٚجذ٘ب ف١ٗ ،اٌّغبجذ

 آًمت٘م٤مط-وىم٧م ُمـ وىم٧م اًمتٕمريػ، ٓ ُمـ يٙمقن  :واسمتداء اًمًٜم٦م

 فًٙ ٠جت ػٍٝ اٌفٛس أَ ٠ىفٟ رؼش٠ف عٕخ ِزٝ أساد؟ ..إرا ٚجت اٌزؼش٠فف

ف اًمراومٕمل صحح ٓدم٥م اعم٤ٌمدرة سم٤مًمتٕمريػ وهق ُم٤مقمغم أىمقال: اًم٘مقل إول: 

، شاًمتٜمٌٞمف»ذم  أسمق اؾمح٤مق اًمِمػمازيو ،أٟمف إصح :وىم٤مل شاًمروو٦م»ذم  واًمٜمقوي

 ،شاًمتحٗم٦م»ذم  اسمـ طمجروواوم٘مف 

 اًم٘م٤ميض-- وهق ىمقل سم٤مًمٙمتامن ذم شم٠مظمػمه إضاراً : ٕن ومقراً  جي٥م اًم٘مقل اًمث٤مين: 

 ،شاعمٖمٜمل»ذم ، وشمٌٕمف اخلٓمٞم٥م اًمٖمزازم ٛمدهواقمت اًمٓمٞم٥م، أسمق

 سم٘مٚمتٝم٤م وخيتٚمػ ،قم٤مدة ومٞمف شمٓمٚم٥م زُمـ قمـ شم٠مظمػمه٤م ٓجيقزاًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: وهق 

   - شاًمٜمٝم٤مي٦م»واًمرُمكم ذم  ،اًمٌٚم٘مٞمٜمل وواوم٘مف ،إذرقمل وهق ىمقل ويمثرهت٤م،

                                                 

أن اًمًٜم٦م ٓ يت٠مظمر ومٞمٝم٤م اًم٘مقاومؾ هم٤مًم٤ًٌم، ومتيض ومٞمٝم٤م اًمٗمّمقل إرسمٕم٦م: وٕٟمف ًمق مل  اعمٕمٜمك ذم ذًمؽ:-  0

ف  ؾمٜم٦م ًمْم٤مقم٧م إُمقال قمغم أرسم٤مهب٤م، وًمق ضمٕمؾ اًمتٕمريػ أسمدًا ُٓمتٜمع ُمـ آًمت٘م٤مط، ومٙم٠من ذم ُيٕمر 

اًمًٜم٦م ٟمٔمرًا ًمٚمٗمري٘ملم ُمٕم٤ًم، وٕن ُمـ و٤مع ُمٜمف رء-- رسمام مل يتٛمٙمـ ُمـ ـمٚمٌف ذم احل٤مل ًمِمٖمؾ، أو ٕٟمف مل 

ٜم٦م: ٕٟمف يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد زُمـ، أو ًمٌٕمده قمـ اعمقوع اًمذي و٤مع ومٞمف، ومٚمؿ يٙمـ سمد ُمـ ُمدة، وم٘مدرت سمً

يٛمر ومٞمٝم٤م اًمٗمّمقل إرسمٕم٦م، وٕن اًمٖم٤مًم٥م َمـ و٤مع ُمٜمف رء أٟمف يتٛمٙمـ ُمـ ـمٚمٌف ذم ؾمٜم٦م، وم٢مذا مل يقضمد 

 (2.560ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، 7.507)اًمٌٞم٤من ًمف ُم٤مًمؽ-- وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ٓ ُم٤مًمؽ ًمف- 



 

 

﴿ ٖٗٚ ﴾ 

 

يمام صححف إُم٤مم احلرُملم  قمغم ُمـ اًمت٘مط ًمٚمحٗمظ ؾمٜم٦مً جي٥م اًمتٕمريػ ويمذًمؽ 

وهق ُم٤م أورده  ذح ُمًٚمؿو اًمروو٦مذم  اإلُم٤مم اًمٜمقويو اإلُم٤مم اًمٖمزازمو

 -اعم٤موردي واًمٗمقراين

 ،اسمـ اًمرومٕم٦ميمام ىم٤مًمف  ؾمٜم٦م ُمٜمٝمام-- ومٝم٤م يمؾ واطمدقمر   --وًمق اًمت٘مط اصمٜم٤من ًم٘مٓم٦م

ذم وشمٌٕمف اًمرُمكم  اًمًٌٙملظم٤مًمػ ذم ذًمؽ و، اًمتحٗم٦مواؾمتقضمٝمف اسمـ طمجر ذم 

 :ؾمٜم٦مٟمّمػ ُمٜمٝمام يٕمروم٤مه٤م  واطمد يمؾأن  آىمٜم٤معو اعمٖمٜملواخلٓمٞم٥م ذم  اًمٜمٝم٤مي٦م

 -ٕمرومٝم٤م أطمدمه٤م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ أظمروجيقز أن ي، ٕهن٤م ًم٘مٓم٦م واطمدة

 

 و١ف١خ اٌزؼش٠ف 

  َُمـ و٤مع ُمٜمف رء؟أو  ،وضمدت ؿمٞمًئ٤م أو ًم٘مٓم٦مسم٠من ي٘مقل:  سم٤مًمٜمداء قمٚمٞمٝم٤م

 :٤مص واًمقيم٤مءٕمٗمأن يذيمر سمٕمض أوص٤مف اًمٚم٘مٓم٦م ذم اًمتٕمريػ يم٤مًمويٜمدب 

ُمـ و٤مع ًمف ذه٥م أو دراهؿ،  سم٠من ي٘مقل:، سمفأىمرب إمم اًمٔمٗمر و ًمٚمامًمؽ ًمٞمٙمقن شمٜمٌٞمٝم٤مً 

 -وم٢من اؾمتققمٌٝم٤م-- طمرم ووٛمـ ،وٓ يزيد قمٚمٞمف

 

 ِىبْ اٌزؼش٠ف:  

 ذم إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م، 

 إؾمقاق، ذم و

 وقمغم أسمقاب اعم٤ًمضمد قمٜمد ظمروج اًمٜم٤مس ُمـ اجلامقم٤مت، 
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قوع ٕن ـمٚم٥م اًمٌمء ذم اعم: إن يم٤من ذم اًمٕمٛمران فوذم اعمقوع اًمذي وضمده٤م ومٞم

 ، وٟمحقه٤م طمٞم٨م جيتٛمع اًمٜم٤مس-(0)اًمذي وضمده٤م ومٞمف أيمثر

 ،إٟمام سمٜمٞم٧م ًمٚمّمالةاعم٤ًمضمد  ٕن: -- اًمٙمراه٦مداظمؾ اعمًجد وطمٙمؿ شمٕمريٗمٝم٤م

ِجِد » :ُمرومققم٤مً   vدي٨م أيب هريرة ومٗمل طم ًْ ٦ًم ذِم اعمَْ ـْ ؾَمِٛمَع َرضُماًل َيٜمُِْمُد َو٤مًم  َُم

َه٤م  :وَمْٚمٞمَُ٘مْؾ  ـَ هِلََذاوَم٢مِن  اعمَْ  ،قَمَٚمٞمَْؽ  اهللَٓ َرد  ٤مضِمَد مَلْ شُمٌْ   ،أظمرضمف ُمًٚمؿ شًَ

 يمام ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض طمًلم واعم٤موردي- داظمؾ اعمًجد وىمٞمؾ: ُيرم شمٕمريٗمٝم٤م

ومال  --وإٓ ،ا يم٤من سمرومع صقتإذشمٜمزهي٤ًم  حمؾ اًمٜمٝمل سم٠من اًم٘مٚمٞمقيب كٜمواؾمتث

 -يمراه٦م

 

  :ؿش٠مخ اٌزؼش٠ف 

 ،وعمدة أؾمٌقعيمؾ يقم ُمرشملم اًمٚم٘مٓم٦م ف يٕمر  أن 

 ،أو أؾمٌققملم عمدة أؾمٌقعيقم ُمرة يمؾ سمٕمد ذًمؽ صمؿ 

 ،صمؿ يمؾ أؾمٌقع ُمرة أو ُمرشملم إمم أن يتؿ ؾمٌٕم٦م أؾم٤مسمٞمع

 صمؿ ذم يمؾ ؿمٝمر ُمرة طمتك شمٜمتٝمل اًمًٜم٦م-

 -ٕن ـمٚم٥م اعم٤مًمؽ ومٞمٝم٤م أيمثر :وإٟمام ضمٕمؾ اًمتٕمريػ ذم إزُمٜم٦م إول أيمثر

                                                 

 - إٓ أن يٙمقن ُمٗم٤مزة )صحراء( وٟمحقه٤م ُمـ إُم٤ميمـ اخل٤مًمٞم٦م-- ومال يٕمّرف ومٞمٝم٤م: إذ ٓ وم٤مئدة ذم0

 (3.093)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري اًمتٕمريػ ومٞمٝم٤م- 
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وبْ ٌٗ أْ )- -سمٕمد شمٕمريٗمٝم٤م ؾمٜم٦م (صبدجٙبط )اعمٚمت٘م (فاْ ٌُ ٠جذ)

أو ًمٗمظ يمٜم٤مي٦م  ،(متٚمٙم٧م هذه)ـيميدل قمغم اًمتٛمٚمؽ،  يحس سمٚمٗمظ (٠زٍّىٙب

 -: ٕن اًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ يرضمع ومٞمف إمم إرادة ٓومٔمف(0)ؽُمع ٟمٞم٦م اًمتٛمٚم (أظمذُت هذه)ـيم

ٕٟمف : ص٤مرت ُمْمٛمقٟم٦م قمٚمٞمف :أي (ثششغ اٌعّبْؽ )ومٞمتٛمٚمٙمٝم٤م سمٕمد ذًم

 -وٛمـ --يْمٛمٜمٝم٤م وإن مل يِمؽمط اًمْمامن، سمؾ ُمتك متٚمؽ

 يم٤مٟم٧م اًمٕملم سم٤مىمٞم٦م- إن ٞمفإًم ه٤م-- وضم٥م ردقم٤مد ُم٤مًمٙمٝم٤م وم٢من

  -يم٤مًمذه٥م أو اًمرز همرم اعمٚمت٘مط ُمثٚمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمثٚمٞم٦م اًمٕملم--وإن شمٚمٗم٧م 

ُم٦مهمرم و  اًمثقب- وأ٤محلذاء يم --ىمٞمٛمتٝم٤م يقم اًمتٛمٚمؽ إن يم٤مٟم٧م ُمت٘مق 

ٓ شمدومع اًمٚم٘مٓم٦م عمدقمٞمٝم٤م سمال وصػ وٓ سمٞمٜم٦م، إٓ أن يٕمٚمؿ اًمالىمط أٟمف ًمف--  شَمٜمٌِْٞمٌف:

 -ًمف وفمـ صدىمف-- ضم٤مز دومٕمٝم٤م ًمف: قمٛماًل سمٔمٜمف سمؾ يًـ ومٞمٚمزُمف دومٕمٝم٤م ًمف، وإن وصٗمٝم٤م

 -قمٛماًل سم٤محلج٦م :ًمف سم٤مًمقصػ ومثٌت٧م ٔظمر سمحج٦م-- طمّقًم٧م ًمف وم٢من دومع اًمٚم٘مٓم٦م

ُمـ اًمالىمط ـ  قمٜمد اًمقاصػ-- ومٚمٚمامًمؽ شمْمٛملم يمؾ ُمٜمٝماماًمٚم٘مٓم٦م وم٢من شمٚمٗم٧م 

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ) -، واًم٘مرار قمغم اعمدومقع ًمف: حلّمقل اًمتٚمػ قمٜمدهـ واعمدومقع ًمف

 سمتٍمف (3.097

                                                 

- وىمٞمؾ: يٛمٚمؽ اًمٚم٘مٓم٦م سمٛميض اًمًٜم٦م سمٕمد اًمتٕمريػ: ايمتٗم٤مء سم٘مّمده قمٜمد إظمذ ًمٚمتٛمٚمؽ سمٕمد اًمتٕمريػ- 0

 (2.563)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 



 

 

﴿ ٖ٘ٓ ﴾ 

 

 ٌمـخ اٌذشَ

، سمؾ ًمٚمحٗمظ ُمع وضمقب شمٕمريػ ًم٘مٓمتٝم٤م (0)ؽًمٚمتٛمٚم حتؾ ٓ ُمٙم٦م طمرم ًم٘مٓم٦م :شَمٜمٌِْٞمفٌ 

إذ ًمق طمؾ ًمف متٚمٙمٝم٤م عم٤م يم٤من عمٙم٦م ُمزي٦م قمغم  ،(3)ماحلر ظمّم٤مئص ُمـ ذًمؽ ٕن :(2)اً أسمد

: شمٕم٤ممم ىم٤مل -ورد ذم سمٞم٤من ومْمٞمٚم٦م ُمٙم٦م قمغم همػمه٤م-أِت همػمه٤م ُمـ اًمٌالد- واخلؼم 

ٓ  --وُم٤م وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مُٕمـ [67]اًمٕمٜمٙمٌقت: (   ڇ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 إٓ   ًُمَ٘مَٓمتَُٝم٤م حَتِؾُّ  ٓ»ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ويمذًمؽ  ،جيقز أن يْمٞمع ومٞمف ُم٤مل اًمٖمػم

 -اًمدوام قمغم فعمٕمر  أي ا :واعمراد سم٤معمٜمِمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شعمُِٜمِِْمدٍ 

احلؾ إٓ أهنام قمروم٦م وُمّمغم إسمراهٞمؿ: ٕهنام وإن يم٤مٟم٤م ُمـ  :وأحلؼ سمف سمٕمْمٝمؿ

 --وشمٚمزُمف اإلىم٤مُم٦م ًمتٕمريٗمٝم٤م، وم٢من أراد آرحت٤مل قمـ ُمٙم٦م، ٤مج مجٞمٕمٝمؿججمتٛمع احل

وُيٗمٔمٝم٤م عم٤مًمٙمٝم٤م، : ًمٞم٘مقم سمتٕمريٗمٝم٤م وُمثٚمف اًم٘م٤ميض إُملم ،إُملم احل٤ميمؿإمم دومٕمٝم٤م 

 ٤م-- ضم٤مز شمريمٝم٤م قمٜمد أُملم-وم٢من مل يقضمد أطمدمه

 رجذي ٔمٍٗ ثغ١ش٘ب ف١أخز٘بِغأٌخ: ئرا 

شمٌدل ٟمٕمٚمف سمٖمػمه٤م ومٞم٠مظمذه٤م، ومال ُيؾ ًمف اؾمتٕمامهل٤م إٓ سمٕمد شمٕمريٗمٝم٤م ن إُمـ اًمٚم٘مٓم٦م 

 (6.365 عمحت٤مج حتٗم٦م) -أو حت٘مؼ إقمراض اعم٤مًمؽ قمٜمٝم٤م

                                                 

ل، أُم٤م همػمه ومٞمًتٌد سمف واضمده يمام هق فم٤مهر- 0  (2.566)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج - وذًمؽ ذم اعُمتٛمق 

)طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز أُمره ًمٌٞم٧م اعم٤مل- ، -- ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن ُم٤مًٓ و٤مئٕم٤مً ٤م- وم٢من أيس ُمـ ُمٕمروم٦م ُم٤مًمٙمٝم2

5.446) 

أن طمرم ُمٙم٦م ذومٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمث٤مسم٦ًم ًمٚمٜم٤مس يٕمقدون إًمٞمف اعمرة سمٕمد إظمرى، ومرسمام يٕمقد  واعمٕمٜمك ومٞمف:- 3

 (2.566)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ُم٤مًمٙمٝم٤م ُمـ أضمٚمٝم٤م، أو يٌٕم٨م ذم ـمٚمٌٝم٤م- 



 

 

﴿ ٖ٘ٔ ﴾ 

 

  داٌّذمشا ِٓ شخص ش١ئًب زمػٌِْاِغأٌخ: 

 ؟رمش٠فٙب عٕخ ٗفًٙ ٠ٍضِ

ٕن وم٤مىمده ٓ يدوم قمغم : ٦مومف ؾمٜمأٟمف ٓ يٕمر   وم٤مٕصح --ُمتٛمقًٓ  (0)إذا يم٤من احل٘مػم

، وخيتٚمػ ذًمؽ زُمٜم٤ًم ئمـ أن وم٤مىمده يٕمرض قمٜمف هم٤مًم٤ٌمً ومف يٕمر  سمؾ  ،ؾمٜم٦م ُمدةـمٚمٌف 

 -اعم٤ملسم٤مظمتالف 

سمحٞم٨م يٕمٚمؿ أن ص٤مطمٌٝم٤م ًمق قمٚمؿ أهن٤م تٛمقل، وو٤مسمٓمف: اعم همػمأُم٤م احل٘مػم 

 جي٥م شمٕمريٗمف،ٓ أٟمف وم٤محلٙمؿ --ـ وُم٤م أؿمٌٝمٝمام يمح٦ٌم سمر  وزسمٞم٦ٌمـ  و٤مقم٧م ُمٜمف مل يٓمٚمٌٝم٤م

َُمر  ^  ل  ٌِ اًمٜم   ن  أَ : »v عم٤م روى أٟمس: ويًتقزم قمٚمٞمف واضمده، وًمق ذم طمرم ُمٙم٦م

يََمْٚمتَُٝم٤م»سمِتَْٛمَرٍة ُُمْٚمَ٘م٤مٍة ذِم اًمٓم ِريِؼ، وَمَ٘م٤مَل:  َٕ َدىَم٦ِم  ـْ مَتِْر اًمّم  َٓ َأين  َأظْمَِمك أَْن شَمُٙمقَن ُِم  شًَمْق

 cسمـ قمٌداهلل وروى ضم٤مسمر ، ذم سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م شُمًتخرضمف»أظمرضمف أسمق قمقاٟمف ذم 

َص ًَمٜم٤َم َرؾُم » ىم٤مل: ضُمُؾ  ^ اهللقُل َرظم  ْقِط َواحْلٌَِْؾ َوَأؿْم٤ٌَمِهِف َيْٚمتَِ٘مُٓمُف اًمر   ً ذِم اًْمَٕمَّم٤م َواًم

 (7.504، اًمٌٞم٤من 2.562,566ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) --أظمرضمف أسمق داوود شَيٜمْتَِٗمُع سمِفِ 

 -سمتٍمف

*** 

                                                 

 وٓ يٓمقل ـمٚمٌف ًمف هم٤مًم٤ًٌم- ،ٚم٥م قمغم اًمٔمـ أن وم٤مىمده ٓ يٙمثر أؾمٗمف قمٚمٞمفهق ُم٤م يٖم :هٜم٤م احل٘مػمو٤مسمط - 0

 (3.096)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 



 

 

﴿ ٖٕ٘ ﴾ 

 

  ع-أرسمٕم٦م أٟمقا :أي (أظشة ٚاٌٍمؽخ لٍٝ أسثمخ)

 (اٌذٚاَ أدذ٘ب: ِب ٠جمٝ لٍٝ)

وٓ ُيت٤مج إمم ٟمٗم٘م٦م،  ،وٓ يتٖمػم سمٓمقل اًمٌ٘م٤مء، ع إًمٞمف اًمٗم٤ًمدُم٤م ٓ ينوهق 

 -وٟمحقه٤م اًمثٞم٤مب واحلديدوُمثٚمف  ،اًمذه٥م واًمٗمْم٦م٤مًمٜم٘مقد ُمـ يم

وسملم  ،سمٕمد اًمتٕمريػ سمنمط اًمْمامن اًمتخٞمػم سملم متٚمٙمٝم٤م وهق (فٙزا دىّٗ)

 -ومٝم٤م ومل جيد ُم٤مًمٙمٝم٤مإذا قمر   قمغم اًمدوام طمٗمٔمٝم٤م

 ده٤م إن يم٤مٟم٧م سم٤مىمٞم٦م-رأن ي٥م وم٢من قم٤مد ُم٤مًمٙمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ-- جي

-- همرم ُمثٚمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمثٚمٞم٦م، وهمرم ىمٞمٛمتٝم٤م يقم اًمتٛمٚمؽ إن يم٤مٟم٧م إن شمٚمٗم٧مأُم٤م 

ُم٦م-  ُمت٘مق 

 (ٔ) ربثك.. اٌٍمؽخ

 أظشة:  ٚاٌٍمؽخ لٍٝ أسثمخ

 اٌذٚاَ.. فٙزا دىّٗ. أدذ٘ب: ِب ٠جمٝ لٍٝ

 ،أوٍٗ ٚغشِٗ :وبٌؽمبَ اٌشؼت.. فٙٛ ِخ١ش ث١ٓ ٚاٌثبٟٔ: ِب ال ٠جمٝ

 أٚ ث١مٗ ٚدفؿ ثّٕٗ.

ثمال  وبٌشؼت.. ف١فمً ِب ف١ٗ اٌّصٍذخ ِٓ ث١مٗ  ٚاٌثبٌث: ِب ٠جمٝ

 فٗ.ٚدف ٚدفؿ ثّٕٗ أٚ رجف١فٗ



 

 

﴿ ٖٖ٘ ﴾ 

 

 مقمغم اًمدوا (ٚاٌثبٟٔ: ِب ال ٠جمٝ)

 ،واًمٕمٜم٥م اًمذي ٓ يتزسم٥م ،ـم٥م اًمذي ٓ يتتٛمريم٤مًمرُّ  (بٌؽمبَ اٌشَّْؼت..و)

 -واًمٌ٘مقل، واًمِمقاء ،واًمٗمقايمف اخليواتسمٕمض ويمذًمؽ 

 ٥م اعمّمٚمح٦م ًمٚمامًمؽ ٓ سمح٥ًم اًمتِمٝمل:ظمّمٚمتلم سمحً (ث١ٓ فٙٛ ِخ١ش)

ٌدًمف سم عم٤مًمٙمف طملم ئمٝمر (ٗٚغشِ ،أوٍٗ)إُم٤م أن يتٛمٚمٙمف ذم احل٤مل، ومٞم٘مقم سمـ , أ

 ،ُمـ ُمثؾ أو ىمٞمٛم٦م

  ،ومال سمد ُمـ ُمراضمٕمتفـ  إن وضمدهـ سم٢مذن احل٤ميمؿ سمثٛمـ ُمثٚمف  (ث١مٗ أٚ) , ب

د سمٕمصمؿ  ،إمم فمٝمقر ُم٤مًمٙمف (ٗٚدفؿ ثّٕ)اؾمت٘مؾ سمٌٞمٕمف  --وم٢من مل جيده , ت

 -ًمٞمتٛمٚمؽ اًمثٛمـ :اعمٌٞمع فيٕمر  طمٗمٔمف 

 :صمؿ يتٍمف ومٞمٝم٤م ،وقمرف اًمٚم٘مٓم٦م ؾمٜم٦مً  ،قمزل ىمٞمٛمتٝم٤م ُمـ اًمتٕمريػ ف--وم٢من أيمٚم

 -ٕن اًم٘مٞمٛم٦م ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم اًمٚم٘مٓم٦م

 (ثمال  ٚاٌثبٌث: ِب ٠جمٝ)

 ،٥مواًمٕمٜم٥م اًمذي يتزسم   ،راًمذي يتتٛم   (وبٌشَُّؼتػ )ًمتجٗمٞميم٤م سمٛمٕم٤مجل٦مٍ  :أي

 -واًمٚمٌـ اًمذي يّمٜمع ُمٜمف اجلٌـ

 أطمد أُمريـ: (ِٓل )ٓ سمح٥ًم اًمتِمٝمًمٚمامًمؽ  (ف١فمً ِب ف١ٗ اٌّصٍذخ)

صمؿ يتٛمٚمٙمف إن  ،ومفإمم فمٝمقر ُم٤مًمٙمف ويٕمر   (ٚدفؿ ثّٕٗ) سمثٛمـ ُمثٚمف (ث١مٗ) , أ

  -أراد اًمتٛمٚمؽ



 

 

﴿ ٖ٘ٗ ﴾ 

 

ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم سم٘م٤مء اًمٕملم سم٘مدر : إمم فمٝمقر ُم٤مًمٙمف (ٚدففٗ أٚ رجف١فٗ) , ب

 -اإلُمٙم٤من

 ؽ، ذًمسم اًمقاضمدُ اعمٚمت٘مُط تؼمع ين إُم٤م سم٠مواًمتجٗمٞمػ 

 ويٜمٗمؼـ إن وضمده ـ سم٢مذن احل٤ميمؿ ١مٟم٦م اًمتجٗمٞمػ عم٤ًموي اعميٌٞمع سمٕمْمف  وإُم٤م أن

 ،ٕٟمف اعمّمٚمح٦م ذم طمؼ اعم٤مًمؽ :قمغم دمٗمٞمػ اًم٤ٌمىمل اًمثٛمـ

 وإُم٤م أن ي٘مؽمض قمغم اعم٤مًمؽ ُم٤م جيٗمٗمف سمف-

*** 



 

 

﴿ ٖ٘٘ ﴾ 

 

  (ئٌٝ ٔفمخ وبٌذ١ٛاْ ٚاٌشاثك: ِب ٠ذزب )

 :ٟمققم٤من (ظشثبْ ٚ٘ٛ)

 جؾقمِ ويمٖمٜمؿ  (0)عُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌم (ثٕفغٗد١ٛاْ ال ٠ّزٕك ) اًميب إول:

ٕن اًمٙم٤ٌمر ىمٚمام يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م و ،ًمٙمثرهت٤م :وإٟمام اقمتؼموا صٖم٤مر اًم٤ًٌمع وم٘مط، (2)ؾومّمٞمو

 -ًمِمدة ضاوهت٤م :و٤مًم٦م

  :ـ إْ وبْ ِأوٛاًلـ  إْ ٚجذٖ فٟ اٌظذشاءال ٠ّزٕغ ثٕفغٗ  ِب دىُ

ٛ ِخ١ش)  صمالصم٦م: أطمد أُمقر (ث١ٓل )ٓ سمح٥ًم اًمتِمٝم ،سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م ًمٚمامًمؽ (فٙ

وٓ جيقز أي: ىمٞمٛمتف عم٤مًمٙمف،  (ٚغشَ ثّٕٗل )ذم احل٤م (أوٍٗ)متٚمٙمف صمؿ  , أ

 -إيمؾ ىمٌؾ اًمتٛمٚمؽ

  ،إن ؿم٤مء (اٌزؽٛق ثبإلٔفبق ل١ٍٗٚ)، أيمٚمفدون  (أٚ رشوٗ) , ب

 -سمٕمد ذًمؽ ومٞمًؽمد اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ ُم٤مًمٙمف ،ؿسم٢مذن احل٤ميمقمٚمٞمف ٜمٗمؼ أن ي أو

                                                 

٤ًٌمع-  0 ٤ًٌمع- : يم٤مًمذئ٥م واًمٜمٛمر واًمٗمٝمدصٖم٤مر اًم ٞمجقري : يم٤مٕؾمد- ويم٤ٌمر اًم  (3.214)طم٤مؿمٞم٦م اًٌم

 (3.214)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  -طملم يٗمّمؾ قمٜمٝم٤م : وًمد اًمٜم٤مىم٦ماًمٗمّمٞمؾ   : وًمد اًمٌ٘مر-اًمِٕمجؾ-  2

 (ٕ) ربثك.. اٌٍمؽخ

 ئٌٝ ٔفمخ وبٌذ١ٛاْ، ٚ٘ٛ ظشثبْ:  ٚاٌشاثك: ِب ٠ذزب 

أٚ رشوٗ  أ. د١ٛاْ ال ٠ّزٕك ثٕفغٗ.. فٙٛ ِخ١ش ث١ٓ أوٍٗ ٚغشَ ثّٕٗ

 ٚاٌزؽٛق ثبإلٔفبق ل١ٍٗ أٚ ث١مٗ ٚدفؿ ثّٕٗ. 

 اٌصذشاء رشوٗ،  ة. ٚد١ٛاْ ٠ّزٕك ثٕفغٗ.. فاْ ٚجذٖ فٟ

 .ف١ٗ ث١ٓ األش١بء اٌثالثخٚئْ ٚجذٖ فٟ اٌذعش.. فٙٛ ِخ١ش 

 

 



 

 

﴿ ٖ٘ٙ ﴾ 

 

 إمم فمٝمقر ُم٤مًمٙمف- (ٚدفؿ ثّٕٗؾ )سمثٛمـ اعمث (أٚ ث١مٗ) , ت

ف  -- ًمزُمف سمٕمد سمٞمٕمفـأُم٤م إن أراد متٚمُّؽ اًمثٛم ،يرد متٚمُّؽ اًمثٛمـإن مل  هذا أن يٕمر 

 -صمؿ يتٛمٚمؽ اًمثٛمـ ويْمٛمٜمف ،ؾمٜم٦مً  احلٞمقان

  (ِذ٠ٕخ أٚ لش٠خ)وـ :اٌؼّشاْال ٠ّزٕغ ثٕفغٗ إْ ٚجذٖ فٟ  ِب دىُ

 ومه٤م:  إظمػميـإُمريـ خمػّم سملم  ومٝمق

  ،أن يٛمًٙمف ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف ]شمٓمققم٤ًم أو سم٢مذن احل٤ميمؿ[

 يٌٞمٕمف وُيٗمظ صمٛمٜمف-أن أو 

 غ١ش اٌّأوٛي: إْ وبْ  ال ٠ّزٕغ ثٕفغٗ ِب دىُٚأِب 

 إُمريـ إظمػميـ ومه٤م: ومٝمق خمػم سملم 

  (ويًؽمد اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ ُم٤مًمٙمف سمٕمد ذًمؽ شمٓمققم٤ًم أو سم٢مذن احل٤ميمؿف )أن يٛمًٙمف ويٜمٗمؼ قمٚمٞم

 ويٛمتٜمع ُمـ أيمٚمف: حلرُمتف ذقم٤ًم- ،أو يٌٞمٕمف وُيٗمظ صمٛمٜمف

*** 



 

 

﴿ ٖ٘ٚ ﴾ 

 

 وهق قمغم أىم٤ًمم: ،ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع (د١ٛاْ ٠ّزٕك ثٕفغٗ) ٤مين:اًميب اًمث (ٚ)

  -واإلسمؾواًمٌٖمؾ يم٤مًمٗمرس  --سم٘مقشمفأن يٛمتٜمع إُم٤م 

  -ٖمزال وإرٟم٥م٤مًميم --(هقم٦م ضمريفه )دوِ ٕمَ أن يٛمتٜمع سم وإُم٤م

 يم٤محلامم- --سمٓمػماٟمفأن يٛمتٜمع  وإُم٤م

 :فٟ اٌظذشاء ٖإْ ٚجذ اٌذ١ٛاْ اٌزٞ ٠ّزٕغ ثٕفغٗ دىُ

 ، (0)ؽٚمتٛمٚموطمرم اًمت٘م٤مـمف ًم ،شمريمف

 أُم٤م إن اًمت٘مٓمف ًمٚمحٗمظ-- ضم٤مز- ف-صمٛمٜم وٛمـ --ومٚمق أظمذه

زٞ ذ١ٛاْ دىُ اٌ ٟ  ٖإْ ٚجذ ٠ّزٕغ ثٕفغٌٗا   :(ِذ٠ٕخ أٚ لش٠خ)وـاٌؼّشاْ ف

]شمٓمققم٤ًم أو يٜمٗمؼ قمٚمٞمف يٛمًٙمف وأن إُم٤م ومه٤م:  إُمريـ إظمػميـومٝمق خمػم سملم 

 ويٛمتٜمع ُمـ أيمٚمف- ،يٌٞمٕمف وُيٗمظ صمٛمٜمف وإُم٤م ،سم٢مذن احل٤ميمؿ[

 ،(2)٤مذيمره ومٞمام ُمر   :أي (ف١ٗ فٙٛ ِخ١ش ث١ٓ األش١بء اٌثالثخ) :قًمفأُم٤م ىم

: ٕن إُمر إول وهق إيمؾ إظمػميـ إُمريـومم أن ي٘مقل: ومٝمق خمػم  سملم وإَ 

 ُٓمتٜم٤مع أيمٚمف ذم احلي-ت٠مشمك هٜم٤م: يٓ 

***

                                                 

سمِِؾ، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م ًَمؽ َوهَل٤َم-- َدقْمَٝم٤م، وَم٢مِن  َُمَٕمَٝم٤م طِمَذاَءَه٤م َوؾِمَ٘م٤مَءَه٤م، شَمِرُد  ^ؾُمئَِؾ »-  حلدي٨م:  0 ٦ِم اإْلِ ـْ َو٤مًم  قَم

٤م َ َجَر طَمت ك َيْٚمَ٘م٤مَه٤م َرهبُّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-ش اعم٤َمَء، َوشَم٠ْميُمُؾ اًمِم 

: أوٍٗ ٚغشَ ثّٕٗ، أٚ رشوٗ د١ٛاْ ال ٠ّزٕك ثٕفغٗ.. فٙٛ ِخ١ش ث١ٓ- أي: ذم ىمقل اعمتـ: ) 2

 (ٚاٌزؽٛق ثبإلٔفبق ل١ٍٗ، أٚ ث١مٗ ٚدفؿ ثّٕٗ



 

 

﴿ ٖ٘ٛ ﴾ 

 

 

 اٌٍَُّمَؽخ
 

 غ١ش د١ٛاْ

 

 د١ٛاْ
 

 ِأوٛي ال يؤكل يؤكل  غ١ش ِأوٛي

 يٜمٗمؼ قمٚمٞمف

 يٌٞمٕمف وُيٗمظ ىمٞمٛمتفأو 

 

 يٛمتٜمع سمٜمٗمًف

 

 ٓ يٛمتٜمع سمٜمٗمًف

 جؾقمِ  ـهمٜمؿ 

 شاءـفٟ اٌصذ فٟ اٌمّشاْ

 ي٠ميمٚمف 

 ويٖمرم ىمٞمٛمتف

 يٜمٗمؼ قمٚمٞمفأو 

 يٌٞمٕمف وُيٗمظ ىمٞمٛمتفأو 

 ٌٞمٕمف يأو 

 وُيٗمظ ىمٞمٛمتف

 

 

 يٜمٗمؼ قمٚمٞمف

 

 مح٤ممـ  همزالـ  إسمؾ

 شاءـفٟ اٌصذ فٟ اٌمّشاْ

يٚمت٘مٓمف أو 

 ًمٚمحٗمظ

 

 ريمفـيت

 

 يٜمٗمؼ قمٚمٞمف

يٌٞمٕمف أو 

 وُيٗمظ ىمٞمٛمتف

 



 

 

﴿ ٖٜ٘ ﴾ 

 

 

 اٌٍَُّمَؽخ
 

 د١ٛاْ غ١ش د١ٛاْ 

 ال ٠إوً ٠إوً  غري مأكىل

 يٌ٘مك سمٛمٕم٤مجل٦م
 

 يٌ٘مك قمغم اًمدوام

ر   رـم٥م يتتٛم 

 قمٜم٥م يتزسم ٥م 

 ٟم٘مقد ـ ذه٥م 

 طمديد ـ ٟمح٤مس

 مأكىل

 ٓ يٌ٘مك قمغم اًمدوام

 ؿمقاء ـ سمٓمٞمخ 

 ـمٕم٤مم رـْم٥م

يتٛمٚمّٙمٝم٤م صمؿ 

 ْمٛمـوي

ومٝم   ٤ميٕمر 

 ؾمٜم٦مُمدة 

 أو يٌٞمٕمف 

 وُيٗمظ ىمٞمٛمتف

 جيٗمٗمف 

 وُيٗمٔمف

 ي٠ميمٚمف أو 

 ويٖمرم ىمٞمٛمتف

 يٌٞمٕمف 

 وُيٗمظ ىمٞمٛمتف



 

 

﴿ ٖٙٓ ﴾ 

 

 ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٚم٘مط، وهق ُمٓمٚمؼ إظمذ-ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٍم١ػ)

قَم٤ًم:  ٜمقٌن ٓ يم٤مومؾ ًمف ُمٕمٚمقم-صٌلٌّ أو جم َذْ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقل اهلل إَْصُؾ ومِٞمِف:

 [-32:اعم٤مئدة] (0)﴾ڤ

 -ويًٛمك: ًم٘مٞمٓم٤ًم وُمٚم٘مقـم٤ًم ودقمٞم ٤ًم وُمٜمٌقذاً 

أو  (ثمبسلخ اٌؽش٠ك) ٤مً صٌل وًمق َمٞمزًا، أو جمٜمقن وًمق سم٤مًمٖم (ٌم١ػٚئرا ٚجذ )

 (.. ٚاججخ لٍٝ اٌىفب٠خ(2)ٗفأْخُزٖ ٚرشث١َُزٗ ٚوفبٌَُزد )قمغم أسمقاب اعم٤ًمضم

 إن قمٚمؿ سمف أيمثر ُمـ واطمد، وإٓ ومٗمرض قملم- ٤مًمت٘م٤مط اعمٜمٌقذ ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦موم

                                                 

 (2.567)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج - إذ سم٢مطمٞم٤مئٝم٤م يً٘مط احلرج قمـ اًمٜم٤مس، وم٢مطمٞم٤مؤهؿ سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ اًمٕمذاب- 0

قمٓمػ قم٤مم قمغم ظم٤مص: ًمِمٛمقهل٤م حلٗمٔمف وُم٤م يّمٚمحف-  ويمٗم٤مًمتف:أي شمٕمٝمده سمام يّمٚمحف-  شمرسمٞمتف:- 2

 (3.219)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري 

 أسوبْ اٌَّْمػ

 ًم٘مط ًمٖمقي- 0 - ٓىمط 2 - ًم٘مٞمط 3

 اٌٍم١ػ

ُٚجذ ٌم١ػ ثمبسلخ اٌؽش٠ك فأْخُزٖ ٚرشث١َُزٗ ٚوفبٌَُز ٗ.. ٚاججـخ لٍـٝ   ٚئرا 

 اٌىفب٠خ.  

ُِٚجذ ِمٗ ِبي.. أٔفك ل١ٍٗ اٌذبوُ ِٕـٗ،   ٚال ٠َُمشُّ ئال فٟ ٠ذ أ١ِٓ، فاْ

 .اٌّبي ٚئْ ٌُ ٠ٛجذ ِمٗ ِبي.. فٕفمزٗ فٟ ث١ذ



 

 

﴿ ٖٙٔ ﴾ 

 

ن وم٢م ،(0) وم٢مذا اًمت٘مٓمف سمٕمض ُمـ هق أهؾ حلْم٤مٟم٦م اًمٚم٘مٞمط-- ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًم٤ٌمىملم

ص٤مَر أومم سمف، وأطمؼ  سمحْم٤مٟمتف، إذا يم٤من ُمـ أهؾ احلْم٤مٟم٦م، وٓ  اًمٚم٘مٞمط--ـ ًمَ٘مَط ُمَ 

 امحُتف-يًقغ ٕطمٍد ُمز
ٕن ختٚمٞمص : : ًمٕمدم ىمٞم٤مم أطمد سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦مأصمؿ اجلٛمٞمع --وم٢من مل يٚمت٘مٓمف أطمد

 آدُمل ًمف طمرُم٦م ُمـ اهلالك ومٙم٤من ومرو٤ًم يمٌذل اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمْمٓمر-

إذا اًمت٘مٓمف سمٕمض ُمـ هق ًمٞمس أهاًل حلْم٤مٟم٦م اًمٚم٘مٞمط )يم٤مًمٗم٤مؾمؼ(-- ومال يً٘مط  أُم٤م

  -ٓ ي٠ممتـ اًمٗم٤مؾمؼ اًمنمعٕن ، سم٤مًمت٘م٤مـمف د: ًمٕمدم آقمتدااإلصمؿ سمف قمـ اًم٤ٌمىملم

ىمف اًمالىمط وًمق : ظمقوم٤ًم ُمـ أن يًؽمـ ذم إصح ـ وجي٥م اإلؿمٝم٤مد قمغم اًمت٘م٤مـمف

، ومقضم٥م اإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمف طمٗمظ طمريتف وٟمًٌف :اًمٖمرض ُمٜمفٕن  :يم٤من فم٤مهر اًمٕمداًم٦م

 -قم٘مد اًمٜمٙم٤مح دون اًمٌٞمع وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقديمقضمقب اإلؿمٝم٤مد ذم 

 ٞمط إٓ ذم يد أُملم قمدل وًمقؽمك اًمٚم٘ميُ ٓ :أي (ٚال ٠َُمشُّ ئال فٟ ٠ذ أ١ِٓ)

 ُمًتقر اًمٕمداًم٦م-

  اٌاللؾششٚؽ: 

 -ًمٙمـ ًمٙم٤مومر ًم٘مط يم٤مومر، اًمٙمٗمر واًمٗمًؼ-- ومال يّمح]سمِِخالِف[ اًمٕمداًم٦م:  - 0

 اًمٕمٌد-- ومال يّمح-]سمِِخالِف[ : احلري٦م - 2

 -- ومال يّمح-اعمٌذر اعمحجقر قمٚمٞمف اًمًٗمٞمف]سمِِخالِف[ : واًمرؿمد - 3

 واجلٜمقن-- ومال يّمح-٤ٌم اًمّم  ]سمِِخالِف[ واًمتٙمٚمٞمػ:  - 4

                                                 

 (3.201)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري  --0



 

 

﴿ ٖٕٙ ﴾ 

 

 ، وٓ اًمٖمٜمك-ٓيِمؽمط ذم اعمٚمت٘مط اًمذيمقرة ىمٓمٕم٤مً و

  وم٢من اظمتّؾ أطمد هذه اًمنموط إرسمٕم٦م-- ٟمزع احل٤ميمُؿ اًمٚم٘مٞمَط ُمٜمف-

 ٔفمخ اٌٍم١ػ

أو  (.. أٔفك ل١ٍٗ اٌذبوُ ِٕٗ(0)يُِٚجذ ِمٗ ِب ئْ( احل٤مًم٦م إومم: )ـف) -0

: ٕن اعمٚمت٘مط ٓ ىمٓمٕم٤مً  ُم٠مذوٟمف، وٓ يٜمٗمؼ اعمٚمت٘مط قمٚمٞمف ُمٜمف إٓ سم٢مذن احل٤ميمؿ

وٓي٦م ًمف قمغم ُم٤مل اًمٚم٘مٞمط، وإٟمام ًمف اًمقٓي٦م قمغم طمْم٤مٟمتف، وم٢من ظم٤مًمػ وأٟمٗمؼ 

 قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مًمف سمٖمػم إذن احل٤ميمؿ-- ًمزُمف اًمْمامن: ٕٟمف شمٕمدى سمذًمؽ-

 (اٌّبي ِبي.. فٕفمزٗ فٟ ث١ذ ئْ ٌُ ٠ٛجذ ِمٗ( احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: )ٚ) -2

اًمٚم٘مٓم٤مء يم٤مًمقىمػ قمغم  ًمف ُم٤مل قم٤مميٙمـ إن مل  اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمحُمـ ؾمٝمؿ 

اؾمتِم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم أُمر  v ن قمٛمر: ٕواًمقصٞم٦م هلؿ

 -اًمٚم٘مٞمط، وم٠ممجٕمقا قمغم أن ٟمٗم٘متف ذم سمٞم٧م اعم٤مل

                                                 

 =  - يمام ذم ضمٞمٌف وهيره ُمـ دراهؿ وهمػمه٤م ـ يمذه٥م وطمكم ـ ودٟم٤مٟمػم ُمٜمثقرة ومقىمف وحتتف-0

أُم٤م اعم٤مل اعمدومقن وًمق يم٤من حتتف وومٞمف رىمٕم٦م ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م أن اًمدوملم ًمف-- ومٚمٞمس ًمف: ٕن اًمٙمٌػم اًمٕم٤مىمؾ    =

 ف-ًمق يم٤من ضم٤مًم٤ًًم قمغم أرض حتتٝم٤م دوملم-- مل ُيٙمؿ ًمف سم

 وطمٙمؿ هذا اعم٤مل إن يم٤من ُمـ دوملم اجل٤مهٚمٞم٦م-- ومريم٤مز، وإٓ-- ومٚم٘مٓم٦م-

 وًمق وضمد ظمٞمط ُمتّمؾ سم٤مًمدوملم ُمرسمقط سمٌٕمض سمدٟمف أو صمٞم٤مسمف-- وضم٥م اجلزم سم٠مٟمف ي٘م٣م ًمف سمف-

وُمثؾ اعم٤مل اعمدومقن-- اعم٤مل اعمقوققم٦م سم٘مرسمف ومٚمٞمس ًمف يمذًمؽ، ٕن يده ٓ شمث٧ٌم إٓ قمغم ُم٤م اشمّمؾ سمف، 

ن ًمف رقم٤مي٦م-اعمقضمقد سم]سمِِخالِف[   ( سمتٍمف-2.571)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  ٘مرب اعمٙمٚمػ وم٢مٟمف ُيٙمؿ سمٛمٚمٙمف ًمف:ٕ 



 

 

﴿ ٖٖٙ ﴾ 

 

اىمؽمض قمٚمٞمف  --إن مل يٙمـ ذم سمٞم٧م اعم٤مل ُم٤مل أو يم٤من صمؿ ُم٤م هق أهؿ ُمٜمف -3

 -قمٚمٞمف ىمرو٤مً  ُمقهي اعمًٚمٛملموضم٥م قمغم  --احل٤ميمؿ، وم٢من قمن آىمؽماض

 ٛ اجزّك أ٘الْ ٌٍمػ لٍٝ ٌم١ػ لجً أخزٌِٖغأٌخ: 

 أٚ ثمذ أخزٖ فّب اٌذىُ؟ 

-- ضمٕمٚمف احل٤ميمؿ قمٜمد ُمـ يراه ُمٜمٝمام، أو قمٜمد ُمـ (0)هًمق ازدطمؿ اصمٜم٤من قمغم أظمذ

 يراه ُمـ همػممه٤م: ٕٟمف ٓ طمؼ هلام ىمٌؾ أظمذه، ومٞمٗمٕمؾ احل٤ميمؿ إطمظ ًمف-

 َؼ ٌَ ؾَم  ـْ ُمَ »: ^ًم٘مقًمف وإن ؾمٌؼ واطمد ُمٜمٝمام وم٤مًمت٘مٓمف-- ُمٜمع أظمر ُمـ ُمزامحتف: 

 (2.568ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) داوودأسمق  أظمرضمف (2)شفسمِ  ؼُّ طَم أَ  قَ ٝمُ ومَ  دٌ طَم أَ  ٞمفِ ًمَ إِ  ْؼ ًٌِ  يَ ٤م ملَ مم ُمَ إِ 

 سمتٍمف-

*** 

 

                                                 

 ( سمتٍمف-2.568)ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ويم٤مٟم٤م أهاًل ًٓمت٘م٤مـمف، وذًمؽ سم٠من ي٘مقل يمؾ ُمٜمٝمام: أٟم٤م آظمذه-  :- أي0

ٚمٌِؿ وَمُٝمَق ًَمفُ : »حلدي٨م- 2 ًْ ٌِْ٘مُف إًَِمْٞمِف ُُم ًْ  مَلْ َي
ٍ
ٌََؼ إمَِم َُم٤مء ـْ ؾَم  داوودأيب أظمرضمف  شَُم



 

 

﴿ ٖٙٗ ﴾ 

 

 ُم٤م ووع قمٜمد همػم ُم٤مًمٙمف حلٗمٔمف- ًُمَٖم٦ًم:  (اٌٛد٠مخ)

قَم٤ًم:  اًمٕم٘مد اعم٘متيض ًمالؾمتحٗم٤مظ-  َذْ

 (0)﴾ۅ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿ :شمٕم٤مممف ىمقًم إَْصُؾ ومِٞمِف:

   [-58:اًمٜم٤ًمء]

                                                 

ـُ ـَمْٚمَح٦َم ا- »0 ٌْدِ حلَ َٟمَزًَم٧ْم ذِم قُمْثاَمَن سْم ـْ سَمٜمِل قَم ٦َم َجٌِل  ُِم ِلُّ ^ َُمٙم  ٦ٌَِم، وَمَٚمام  َدظَمَؾ اًمٜمٌ  اِر، َويَم٤مَن ؾَم٤مِدَن اًْمَٙمْٕم اًمد 

ْٓمَح وَمَٓمَٚم٥َم َرؾُمقِل اهلل ^ اعمِْْٗمتَ   ً ٌَٞم٧ِْم َوَصَٕمَد اًم ٤مَح، وَمِ٘مٞمَؾ: إِٟم ُف َُمَع قُمْثاَمَن َيْقَم اًْمَٗمْتِح َأهْمَٚمَؼ قُمْثاَمُن سَم٤مَب اًْم

ٌَُف ُِمٜمُْف َرؾُمقُل اهلل ^ وَم٠َمسَمك، َوىَم٤مَل: ًَمْق قَمٚمِْٛم٧ُم َأٟم ُف رؾمقل اهلل مل أُمٜمع اعمٗمت٤مح ـِ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ،وَمَٓمَٚم ومٚمقى قَمكِم  سْم

v  ٌَْٞم ٤ٌَمَب وَمَدظَمَؾ َرؾُمقُل اهلل ^ اًْم ، وَمَٚمام  ظَمَرَج َيَدُه وَم٠َمظَمَذ ُِمٜمُْف اعمِْْٗمَت٤مَح َووَمَتَح اًْم
٧َم َوَصغم  ومِٞمِف َريْمَٕمتلَْمِ

َداَٟم٦ِم،  ً َ٘م٤مَي٦ِم َواًم  ً ٌ ٤مُس اعمِْْٗمَت٤مَح َأن  ُيْٕمٓمَِٞمُف َوجَيَْٛمَع ًَمُف سَملْمَ اًم ]عذأخ اٌىمجخ: خذِزٙب، ٚوبٔذ  ـ ؾَم٠َمًَمُف اًْمَٕم

ئٌٝ لجذاٌّؽٍت  ٟ٘ ٚاٌٍٛاء فٟ ثٕٟ لجذاٌذاس، ٚاٌغمب٠خ ٚاٌشفبدح ئٌٝ ٘بشُ ثٓ لجذ ِٕبف ثُ صبسد

َي٦َم وَم٠َمَُمَر َرؾُمقُل اهلل̂  َأْن َيُرد  اعمِْْٗمَت٤مَح  ـ ثُ ئٌٝ اٌمجبط، ٚاٌغذأخ ٟ٘ اٌذجبثخ[ ْٔ وَم٠َمْٟمَزَل اهلل شَمَٕم٤ممَم َهِذِه ا

ؿ  ضِمْئ٧َم شَمْروُمَؼ، وَمَ٘م٤مَل وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قُمْثاَمُن: َأيْمَرْه٧َم َوآَذْي٧َم صمُ  ،vإمَِم قُمْثاَمَن َوَيْٕمَتِذَر إًَِمْٞمِف، وَمَٗمَٕمَؾ َذًمَِؽ قَمكِمٌّ 

َي٦َم، وَمَ٘م٤مَل قُمْثاَمنُ  ْٔ : ًَمَ٘مْد َأْٟمَزَل اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم ؿَم٠ْمٟمَِؽ ىُمْرآًٟم٤م، َوىَمَرَأ قَمَٚمْٞمِف ا ٓ  اهلل َوَأؿْمَٝمُد َأن  قَمكِمٌّ َٓ إًَِمَف إِ  : َأؿْمَٝمُد َأْن 

ًدا َرؾُمقُل اهلل، ِدِهْؿ إمَِم وَمَٚمام   ،َويَم٤مَن اعمِْْٗمَت٤مُح َُمَٕمفُ  حُمَٛم  َٓ َداَٟم٦ُم ذِم َأْو  ً ٦ٌََم، وَم٤معمِْْٗمَت٤مُح َواًم َُم٤مَت َدوَمَٕمُف إمَِم َأظِمٞمِف ؿَمْٞم

 (0.648)شمٗمًػم اًمٌٖمقي ش َيْقِم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

 اٌٛد٠مخ

عّٓ ٚال ٠ ،٠ٚغزذت لجٌٛٙب ٌّٓ لبَ ثبألِبٔخ ف١ٙب ،ٚاٌٛد٠مخ.. أِبٔخ

 ٚلٛي اٌَّٛدق ِمجٌٛي فٟ سد٘ب لٍٝ اٌِّٛدق. ،ئال ثبٌزمذٞ

 ٚئرا ؼٌٛت ثٙب فٍُ ٠خشجٙب ،ٚل١ٍٗ أْ ٠ذففٙب فٟ دشص ِثٍٙب

ِّٓ. ِك اٌمذسح  ل١ٍٙب دزٝ رٍفذ.. َظ
 



 

 

﴿ ٖٙ٘ ﴾ 

 

 [283]اًمٌ٘مرة: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) وىمقًمف شمٕم٤ممم

ََُم٤مَٟم٦مَ  َأد  : »^ىم٤مل ىم٤مل:  vقمـ أيب هريرة و ْٕ ـْ  إمَِم  ا َٓ  ،اْئتََٛمٜمََؽ  َُم ـْ  َو ـْ  خَتُ  َُم

 -اًمؽمُمذيأظمرضمف ش ظَم٤مَٟمَؽ 

 

 رٛظ١خ اٌّثبي ِثبي ٌٍٛد٠مخ

 أن ي٘مقل زيد ًمٕمٛمرو: 

  -(ديٜم٤مر 0111)ـًمأودقمتؽ هذه ا

 أو ي٠مظمذ اعم٤مل- ،ومٞم٘مقل قمٛمرو: ىمٌٚم٧م

 

 - زيد: ُمقِدع

 : قمٛمرو-ُمقَدعو

 - ديٜم٤مر 0111: وديٕم٦مو

 : ٟمٗمس اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ-وصٞمٖم٦م

 أدىبَ اٌٛد٠ؼخ 

: إن ىمدر اعمقَدع ]اعم١ممتـ[ قمغم طمٗمظ اًمقديٕم٦م ووصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف بآؾمتح٤ٌم

 شاَم اًمَٕمٌُْد ذِم قَمْقِن َأظِمٞمفِ َواهللُ ذِم قَمْقِن اًمَٕمٌِْد َُم٤م دَ »: ٕهن٤م إقم٤مٟم٦م، طم٤مًٓ وُمآًٓ 

 وٓ يقضمد همػمه- ،ووصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ،إن ىمدر قمغم طمٗمظ اًمقديٕم٦م: اًمقضمقب

                                                                                                                            

رهؿ عم٤م اؾمتخٗم٧م سمحرُم٦م اًمٌٞم٧م ذدهؿ اهلل، ووًمٞمتف ظمزاقم٦م، صمؿ أن ضُم  :وؾم٥ٌم وصقل اًمًداٟم٦م هلؿ

 ٙم٦م، صمؿ أقمٓمك وًمده قمٌداًمدار احلج٤مسم٦م وهل: اًمًداٟم٦مسمٕمدهؿ وزم ىميص سمـ يمالب احلج٤مسم٦م وأُمر ُم

 ( سمتٍمف2.584)ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح - اًمروم٤مدة واًمً٘م٤مي٦م :قمٌد ُمٜم٤مف هواًمٚمقاء، وأقمٓمك وًمد

 أسوبْ اٌٛد٠مخ

 - وديٕم٦م3 - صٞمٖم٦م4

 

 - ُمقَدع2

 

 - ُمقِدع 0

 



 

 

﴿ ٖٙٙ ﴾ 

 

وقمٚمؿ اعم٤مًمؽ سمح٤مًمف وريض  ،: إن يم٤من قم٤مضمزًا قمـ طمٗمظ اًمقديٕم٦ماإلسم٤مطم٦م

 سم٢ميداقمٝم٤م قمٜمده-

، ومل ٓ يثؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ذم اعمًت٘مٌؾًمٙمٜمف  ،: إن ىمدر قمغم طمٗمظ اًمقديٕم٦ماًمٙمراه٦م

 عم٤مًمؽ سمح٤مًمف-يٕمٚمؿ ا

 - ، ومل يٕمٚمؿ اعم٤مًمؽ سمح٤مًمف٤مقمـ طمٗمٔمٝم إن يم٤من يٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف اًمٕمجز: احلرُم٦م

سمؾ يٙمٗمل أن يٙمقن ًمٗمظ ُمـ  ،ٓ يِمؽمط اًمٚمٗمظ ُمـ اًمٓمروملم ]اعمقِدع واعمقَدع[و

 أطمدمه٤م وومٕمؾ ُمـ أظمر-

 -- يمٗمك-وم٤مؾمتٚمٛمف اعمقَدع ،ت٤مقمل هذا قمٜمدكُم ومٚمق ىم٤مل اعمقِدع: أودقم٧ُم 

 ومدومٕمف اعمقِدع إًمٞمف-- يمٗمك-  ،: أوِدع ُمت٤مقمؽ هذا قمٜمديويمذًمؽ ًمق ىم٤مل اعمقَدع

٠ٚغزذت لجٌٛٙب ٌّٓ لبَ ثبألِبٔخ ) ،ذم يد اعمقَدع (أِبٔخ ..ٚاٌٛد٠مخ)

سمٖمػم سمُجٕمؾ أو طمٗمٔمٝم٤م ؾمقاء  ،سم٠من ىمدر قمغم طمٗمٔمٝم٤م ووصمؼ سم٠مُم٤مٟم٦م ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م (ف١ٙب

 -ضُمٕمؾ

، ذم طمٗمٔمٝم٤م ذم شمٚمٗمٝم٤م، سم٠من ي٘مٍم   (ئال ثبٌزمذ٦ٞم )اعمقَدع اًمقديٕم (ٚال ٠عّٓ)

 (-اًمتْمٛملمقمقارض ـ)سم وشمًٛمكًمْمامن ا ومتقضم٥مأؾم٤ٌمب شمٕمرض ًمٚمقديٕم٦م وهٜم٤مك 

 وم٘م٤مل: قمقارض اًمتْمٛملم اًمدُمػميد ٟمٔمؿ وىم

َٛاِسُع اٌزؼ ِٓ َػ  َوْدقُمَٝمـ٤م :ػشـش ١ِّ
 

 َوضَمْحــــُدَه٤م ،َوَٟمْ٘مُٚمَٝمــــ٤م ،َوؾَمــــَٗمرٌ 
 

 
ٍ
ــــ٤مء ــــْرُك إيَّم ــــِؽ  ،َوشَم ــــُع ُُمْٝمٚمِ  َوَدوْم

 

ــ٤م َه ــُع َرد  ــَل  ،َوَُمٜمْ ــِٞمٞمٌع طُمٙمِ  َوشَمْْم
 

ــــــ٤معُ  ْٟمتَِٗم ِٓ ــــــَذا اعمُ  ،َوا ــــــفْ َويَم  َخ٤مًَمَٗم
 

ــِزْد َُمــ٤م ظَم٤مًَمَٗمــف  ذِم طِمْٗمٔمَِٝمــ٤م إْن مَلْ َي
 



 

 

﴿ ٖٙٚ ﴾ 

 

ومٚمق أذن ًمف ذم أن يقدقمٝم٤م همػمه ، اعم٤مًمؽًمٖمػمه سمال إذن ُمـ  ( أي: إيداقمٝم٤مَوْدقُمَٝم٤م)

 -وم٤مًمث٤مين ُمقَدع أيْم٤مً 

، ْمٞم٤معٕٟمف قمروٝم٤م ًمٚم :ُمع اًم٘مدرة قمغم رده٤م ؾم٤مومر هب٤م اعمقَدع أنأي:  (َوؾَمَٗمرٌ )

 إذ طمرز اًمًٗمر دون طمرز احلي-

ٚم٦م أو دار إمم أظمرى دون اعمحٚم٦م أو اًمدار ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ حمِ أي: أن اعمقَدع ( َوَٟمْ٘مُٚمَٝم٤م)

 إومم ذم احلرز-

صمؿ شمٚمٗم٧م  ،سمٕمد ـمٚم٥م اعم٤مًمؽ هل٤مسمال قمذر اًمقديٕم٦م  ضمحد اعمقَدع أن أي:( َوضَمْحُدَه٤م)

 ، ٟمف سم٢مٟمٙم٤مره ص٤مر هم٤مص٤ًٌم هل٤مومٞمْمٛمٜمٝم٤م، طمتك وًمق قم٤مد وم٤مقمؽمف سمٕمد اإلٟمٙم٤مر: ٕ هقمٜمد

 - ًمق ضمحده٤م ًمٕمذر ـ يمدومع فم٤ممل قمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م ـ-- مل يْمٛمـأُم٤م 

( 
ٍ
اإلقمالم هب٤م ُمع وصٗمٝم٤م سمام شمتٛمٞمز سمف ":  سم٤مًمقديٕم٦ماإليّم٤مء "ـواعمراد سم( َوشَمْرُك إيَّم٤مء

 -إن يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم، أو اإلؿم٤مرة ًمٕمٞمٜمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م طم٤مضة، وإُمر سمرده٤م

وم٢من  ،اإليّم٤مء سم٤مًمقديٕم٦م ًمٚم٘م٤ميضاعمرض أو اًمًٗمر  قمٜمداعمقَدع أن يؽمك : واعمٕمٜمك

 إُملم قمٜمد وم٘مد اًم٘م٤ميض، وُمثٚمف  ي٘مقم ُم٘م٤مم رده٤م إًمٞمف، ًمف--اإليّم٤مء هب٤م 

  :ومٝمق خمػم قمٜمد وم٘مد اعم٤مًمؽ وويمٞمٚمف سملم

 رده٤م ًمٚم٘م٤ميض واإليّم٤مء هب٤م إًمٞمف،  - أ

 وقمٜمد وم٘مد اًم٘م٤ميض سملم رده٤م ًمألُملم واإليّم٤مء هب٤م إًمٞمف-  - ب

ٕٟمف  :وٛمـ إن متٙمـ ُمـ رده٤م أو اإليّم٤مء هب٤م --يمر يمام ذيمرُم٤م ذ سمرد  ي٠مُمر وم٢من مل 

 قمٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف-ويد   قمغم اًمٔم٤مهرقمروٝم٤م ًمٚمٗمقات، إذ اًمقارث يٕمتٛمد 



 

 

﴿ ٖٙٛ ﴾ 

 

صمٞم٤مب صقف  ٝمٚمؽ، يمؽمك هتقي٦مُمُ سمف دومع ُم٤م يشمرك ( أي: أن اعمقَدع َوَدوْمُع ُُمْٝمٚمِِؽ )

 -ًمؽومٞمٚمزُمف هتقيتٝم٤م أو ًمًٌٝم٤م قمٜمد طم٤مضمتٝم٤م ًمذ، شمرك ًمًٌٝم٤م قمٜمد طم٤مضمتٝم٤م ًمذًمؽ وأ

سمال قمذر سمٕمد ـمٚم٥م اعم٤مًمؽ إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م رده٤م  اعمقَدع ٛمٜمعأن ي ( أي:َوَُمٜمُْع َرد َه٤م)

 ومال يٚمزُمف- --اًمتخٚمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعم٤مًمؽ، وأُم٤م محٚمٝم٤م إًمٞمف :"رده٤م"ـواعمراد سم، (0)هل٤م

ذم وٞم٤مقمٝم٤م يم٠من يْمٕمٝم٤م ذم همػم طمرز ُمثٚمٝم٤م أو اعمقَدع يت٥ًٌم أن ( أي: َوشَمْْمٞمِٞمعٌ )

ًمق أظمذه٤م اًمٔم٤ممل ُمـ يده ىمٝمرا قمٚمٞمف ومال ، حمٚمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٤مً  ٞمٝم٤م فم٤معم٤مً يٜم٤ًمه٤م أو يدل قمٚم

 قمٚمٞمف- وامن

ْٟمتَِٗم٤معُ ) ِٓ يمـ٠من يٚمـٌس ر، سمـال قمـذ ٜمتٗمـع هبـ٤مياًمقديٕم٦م واعمقَدع ًتٕمٛمؾ ي نأي: أ (َوا

ُمـ٤م إذا يمـ٤من ًمٕمـذر يمٚمـٌس اًمثـقب ًمـدومع  [سمخالف]اًمثقب ويريم٥م اًمداسم٦م سمال قمذر، 

 ٕٟمف عمّمٚمح٦م اعم٤مًمؽ- :وامن سمذًمؽومال  --وريمقب اًمداسم٦م ًمدومع اجلامح ،اًمدود

٦م، اًمقديٕمأن خي٤مًمػ اعمقِدَع ذم طمٗمٔمٝم٤م ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م أي:  (َخ٤مًَمَٗمْف ذِم طِمْٗمٔمَِٝم٤ماعمُ )

يم٘مقًمف: ٓ شمرىمد قمغم اًمّمٜمدوق اًمذي ومٞمف اًمقديٕم٦م، وَمَرىَمَد واٟمٙمن سمث٘مٚمف وشمٚمػ ُم٤م ومٞمف 

 -سم٤مٟمٙم٤ًمره-- ومٞمْمٛمـ سمذًمؽ

                                                 

ر 0 إظمراضمٝم٤م ٕٟمف يم٤من ُمِمٖمقًٓ سمّمالة أو أيمؾ ـمٕم٤مم أو ىمْم٤مء طم٤مضم٦م أو ذم - أُم٤م ًمق يم٤من سمٕمذر يم٠من أظم 

)طم٤مؿمٞم٦م ٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م-- مل يْمٛمـ: ًمٕمدم شم٘مّمػمه- ضمٜمح ًمٞمؾ واًمقديٕم٦م ذم ظمزاٟم٦م ٓيت٠مشمك ومتح سم٤مهب

 ( سمتٍمف3.231اًمٌٞمجقري 



 

 

﴿ ٖٜٙ ﴾ 

 

ْ َيِزْد َُم٤م ظَم٤مًَمَٗمف)  :ذم احلٗمظ اًمذي ظم٤مًمٗمف، يم٠من ىم٤ملاعمقَدع زد مل يإن  :أي( إْن مَل

 -شم٘مٗمؾ قمٚمٞمف وم٠مىمٗمؾٓ

لٛي اٌَّٛدق ِمجٌٛي ن )ًمق اد قمك اعمقَدع أٟمف رد  اًمقديٕم٦م إمم ص٤مطمٌٝم٤م-- وم٢م (ٚ)

ق سمٞمٛمٞمٜمفو (فٟ سد٘ب لٍٝ اٌِّٛدق  -يّمد 

وم٢مٟمف  --قمغم ُمـ ائتٛمٜمف وىمقل اعمقَدع ُم٘مٌقل: ٕٟمف أُملم، ويمؾ أُملم اّدقمك اًمرد

 -ـ واعمًت٠مضمرف، يم٤مًمقيمٞمؾ واًمنميؽ واعمقَدع وقم٤مُمؾ اًم٘مراض إٓ اعمرهتِ يّمّدق سمٞمٛمٞمٜم

مل ُيٗمٔمٝم٤م ذم طمرز ُمثٚمٝم٤م-- وم٢من  ،(ٚل١ٍٗ أْ ٠ذففٙب فٟ دشص ِثٍٙب)

  :طمرز ُمثٚمٝم٤مهمػم ذم  اًمقديٕم٦م طمٗمظصقر ُمـ و -وٛمٜمٝم٤م

أو اًمثٞم٤مب ذم  ،أو اًمذه٥م ذم دوٓب يمتٌف ،ٗمظ اعم٤مل ذم ُدرج ؾمٞم٤مرشمفُيأن 

 -اصٓمٌؾ اًمدواب

ِك اٌمذسح  فٍُ ٠خشجٙبع )ُمـ ىِمٌؾ اعمقدِ  (ثٙب)ع اعمقدَ  (را ؼٌٛتٚئ)

 --(دزٝ رٍفذ( ومل يٙمـ هٜم٤مك قمذر ًمٕمدم إظمراضمٝم٤م وىم٧م ـمٚمٌٝم٤م )بل١ٍٙ

0- (ِّ  -سمدهل٤م ُمـ ُمثٚمٝم٤ماعمقَدع  (َٓظ

 -سم٠مىمَم اًم٘مٞمؿ ُمـ طملم وىم٧م ـمٚم٥م اًمرد إمم وىم٧م اًمتٚمػ ىمٞمٛمتٝم٤ميْمٛمـ أو  -2

يٚمزم  ومال ،ِدع ووديٕمتف ًمٞم٠مظمذه٤موم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف ذم إظمراضمٝم٤م: اًمتخٚمٞم٦م سملم اعمق

 قمغم اعمقَدع أن ُيٛمٚمٝم٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م-

- -ـ سم٠من ىم٤مل ًمف: ظمذ وديٕمتؽ ـ فظمذ وديٕمتأ عمقِدعع ُمـ ااعمقدَ  ـمٚم٥مًمق أُم٤م 

 ، وم٢من مل ي٠مظمذه٤م وشمٚمٗم٧م-- مل يْمٛمـ-ٚمزُمف أظمذه٤مومٞم



 

 

﴿ ٖٚٓ ﴾ 

 

، : ٕٟمف اعم٤مًمؽ، ومٚمٚمٛمقِدع اؾمؽمداد وديٕمتفواًمقديٕم٦م قم٘مد ضم٤مئز ُمـ اًمٓمروملم

 - أو أراد ُم٤مًمٙمٝم٤م : ٕٟمف ُمتؼمع سم٤محلٗمظ،ده٤م ذم يمؾ وىم٧م أراد هقوًمٚمٛمقَدع ر

ْ أٚدلٗ ، وأّصٍذخ اٌٛد٠مخىٓ ٌٌ َقاٌِّٛد خبٌف ٌِٛغأٌخ : 

لبي: ٚد٠مخ فٟ صٕذٚق، ٚلبي: ال رمفً ل١ٍٙب، فألفً ل١ٍٙب، أٚ 

 ..لفً ل١ٍٙب لف١ٍٓأال رمفً ل١ٍٙب لف١ٍٓ، ف

 ًمٖم٦م ذم احلٗمظ وآطمتٞم٤مط-، وٕن ذًمؽ ُم٤ٌمٓ وامن قمٚمٞمف: ٕٟمف زاده ظمػماً 

 أٟمف يْمٛمـ: ٕن ذًمؽ يٖمري اًم٤ًمرق هب٤م-ـ: وهق ىمقل ُم٤مًمؽ  ـاًمث٤مين اًمقضمف و

 (3.229طم٤مؿمٞم٦م اًمٌٞمجقري ، 6.479اًمٌٞم٤من )

وزت أٚ  ،٘زا ٚد٠مخ فالْ :شٟءٌٛ وزت ا١ٌّذ لٍٝ ِغأٌخ : 

 ..ٚد٠مخ دسُ٘ ٌٓٓٔفالْ لٕذٞ ا١ٌّذ لٍٝ ٚسلخ: 

 :: ٓطمتامٓت قمدةومال قمؼمة سمٙمت٤مسمتف

 -ث أو همػمه يمت٥م ذًمؽ شمٚمٌٞم٤ًمً ٓطمتامل أن اعمقر  

 -أو أٟمف اؿمؽمى اًمٌمء وقمٚمٞمف اًمٙمت٤مسم٦م ومٚمؿ يٛمحٝم٤م

 اعمقَدع- ومل يٛمحٝم٤م اًمقرىم٦ماًمقديٕم٦م سمٕمد يمت٤مسمتٝم٤م ذم اعمقِدع أو أراد 

 :٠مُمقروإٟمام يٚمزُمف ذًمؽ سم

 ،اعمقَدع إىمرار- 0 

 ،صمفأو إىمرار ُمقر  - 2

 ،أو وصٞم٦م- 3

 أو سمٞمٜم٦م-- 4



 

 

﴿ ٖٚٔ ﴾ 

 

 ،لٓ سجً رذذ ٠ذٖ ٚد٠مخ اثٓ لجذاٌغالَ اٌذ٠ٓ ئً اٌش١خ لضـع

 ، ٌُ ٠مشف صبدجٙبِٚعذ ل١ٍٙب ِذح ؼ٠ٍٛخ ٚ

 ؟ٚأ٠ظ ِٓ ِمشفزٗ ثمذ اٌجذث اٌزبَ

وٓ يٌٜمل هب٤م  ،وي٘مدم أهؾ اًميورة ،وم٘م٤مل: يٍمومٝم٤م ذم أهؿ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

 --وٓ يٍمومٝم٤م إٓ ومٞمام جي٥م قمغم اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل سومٝم٤م ومٞمٝم٤م، وم٢من ضمٝمؾ ُمًجداً 

)طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم - اًمقاضم٦ٌم اًمت٘مديؿٝمؿ سم٤معمّم٤مًمح اًمٕمٚمامء وأقمرومَ  ٠ًمل أورعَ ومٚمٞم

 (3.310اخلٓمٞم٥م 

 ثمث اٌغالَ ئٌٝ ِٓ غبة لِٕٗغأٌخ : 

ويٚمزم  يًـ سمٕم٨م اًمًالم إمم ُمـ هم٤مب قمٜمف،: شاعمجٛمقع»اًمٜمقوي ذم  اإلُم٤مم ىم٤مل

ۋ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿ ٕٟمف أُم٤مٟم٦م وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :اًمرؾمقل شمٌٚمٞمٖمف

اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ومالن،  :وإذا ٟم٤مداه ُمـ وراء طم٤مئط أو ٟمحقه وم٘م٤مل ،[58:اًمٜم٤ًمء]﴾ ۅ

ؿ قمغم ومالن، ومٌٚمٖمف اًمٙمت٤مب ٚم  ؾَم  :وىم٤مل أو يمت٥م يمت٤مسم٤م وؾمٚمؿ ومٞمف قمٚمٞمف أو أرؾمؾ رؾمقًٓ 

ويًتح٥م أن يرد قمغم اًمرؾمقل ُمٕمف  وضم٥م قمٚمٞمف رد اجلقاب قمغم اًمٗمقر، --واًمرؾمقل

 -٦م اهلل وسمريم٤مشمفوقمٚمٞمؽ وقمٚمٞمف اًمًالم ورمح :ومٞم٘مقل

 ـ:٠ٕمـغ ػمذ اٌٛد٠ؼخ ث  

  َرد  اًمقديٕم٦م قمغم اعمقِدع- (0)

  -ٛمقت أطمدمه٤مأو سم (2)

  -أو ضمٜمقٟمف (3)

 أو إهمامئف- (4)

*** 



 

 

﴿ ٖٕٚ ﴾ 

 

 (0) آداة ٠ٕجغٟ ِشاػبرٙب فٟ اٌج١غ

    (ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) اضمتٜم٤مب اًمرسم٤م سم٠مٟمقاقمف-- -0

 [276]اًمٌ٘مرة:

ـْ َأيِب ُهرَ اضمتٜم٤مب اًمٖمش ويمتامن اًمٕمٞمقب--  -2 َُمر  قَمغَم  ^ اهللْيَرَة َأن  َرؾُمقَل قَم

ِة ـَمَٕم٤مٍم وَم٠َمْدظَمَؾ َيَدُه ومِٞمَٝم٤م، وَمٜم٤َمًَم٧ْم َأَص٤مسمُِٕمُف سَمَٚماًل وَمَ٘م٤مَل:  َُم٤م َهَذا َي٤م »ُصؼْمَ

اَمُء َي٤م َرؾُمقَل ش َص٤مطِم٥َم اًمٓم َٕم٤مِم؟  ً َأوَماَل ضَمَٕمْٚمتَُف »، ىَم٤مَل: اهللىَم٤مَل َأَص٤مسَمْتُف اًم

ـْ هَمش  وَمَٚمٞمَس ُِمٜم لوَمْقَق اًمٓم َٕم٤مِم يَمْل   ُمًٚمؿ أظمرضمف شَيَراُه اًمٜم ٤مُس، َُم

يمٌٞمع اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء واًمٓمػم ذم  --اضمتٜم٤مب سمٞمع اًمٖمرر وهق اعمجٝمقل اًمٕم٤مىم٦ٌم  -3

يمذًمؽ اعم٤ًمسم٘م٤مت واًمًحقسم٤مت اًمتل شمٕمتٛمد قمغم و ،اهلقاء وهمػم اعمقضمقد

ًمٚمحّمقل اىمتٓم٤مع ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل ُم٘م٤مسمؾ آؿمؽماك ذم اعم٤ًمسم٘م٦م أو اًمًح٥م 

ٌْدِ ضم٤مئزة-- قمغم  ـْ قَم ـْ »، ^اهلل : َأن  َرؾُمقَل cقُمَٛمَر  ـِ سم اهللقَم هَنَك قَم

ضُمُؾ َيٌْت٤َمُع اجلَُزوَر  سَمٞمِْع طَمٌَِؾ احلٌَََٚم٦ِم، َويَم٤مَن سَمٞمًْٕم٤م َيت٤ٌََمَيُٕمُف َأْهُؾ اجل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم، يَم٤مَن اًمر 

  أظمرضمف اًمٌخ٤مري شإمَِم َأْن شُمٜمْت٩ََم اًمٜم ٤مىَم٦ُم، صُمؿ  شُمٜمْت٩َُم اًم تِل ذِم سَمْٓمٜمَِٝم٤م

- وىمد -، وهق أن يزيد ذم اًمًٚمٕم٦م دون اًمرهم٦ٌم ذم ذائٝم٤م :اضمتٜم٤مب اًمٜمجش -4

ـْ ىَم٤مَل: : اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفب سمق   َٓ جَيُقُز َذًمَِؽ »سَم٤مُب اًمٜم ْجِش، َوَُم

ٌَْٞمعُ  ـٌ َوُهَق ظِمَداٌع سَم٤مـمٌِؾ َٓ  شاًم ُؾ ِرسًم٤م ظَم٤مِئ
ـُ َأيِب َأْورَم: اًمٜم ٤مضِمُش: آيمِ  ، َُيِؾُّ ىَم٤مَل اسْم

ِلُّ  ـْ قَمِٛمَؾ قَمَٛماًل ًَمٞمَْس قَمَٚمٞمِْف َأُْمُرَٟم٤م وَمُٝمَق َردٌّ : »^ىَم٤مَل اًمٜمٌ   شاخلَِديَٕم٦ُم ذِم اًمٜم ٤مِر، َُم

                                                 

 ُمـ يمت٤مب )ُمـ آداب اًمٌٞمع ذم اإلؾمالم( د- إسمراهٞمؿ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٌٞمديسمتٍمف - خمتٍم 0



 

 

﴿ ٖٖٚ ﴾ 

 

ٌْدِ -- إرادًة ًمٚمٖمالءوهق طمٌس اًمٓمٕم٤مم  آطمتٙم٤مراضمتٜم٤مب  -5 ـِ قَم ـْ َُمْٕمَٛمِر سْم  اهللقَم

v  ـْ َرؾُمقِل ٓ  ظَم٤مـمٌِئ »ىَم٤مَل:  ^ اهللقَم  ُمًٚمؿ أظمرضمف شَٓ َُيْتَٙمُِر إِ

َْٟمَّم٤مِري  اضمتٜم٤مب شمًقيؼ اًمًٚمٕم٦م سم٤محلٚمػ--  -6 ْٕ ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة ا ُف  v قَم َأٟم 

٤ميُمْؿ َويَمثَْرَة احلَ »َيُ٘مقُل:  ^ اهللؾَمِٛمَع َرؾُمقَل  ُؼ، صُمؿ  إِي  ٚمِِػ ذِم اًْمٌَٞمِْع، وَم٢مِٟم ُف ُيٜمَٗم 

 ُمًٚمؿ أظمرضمف شَيْٛمَحُؼ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)اضمتٜم٤مب اًمٌٞمع وىم٧م اجلٛمٕم٦م--  -7

 [9]اجلٛمٕم٦م: (ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

^:  اهللىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  cقمٛمر ـِ سمقمٌداهلل  قمـًمّمدق ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م-- ا -8

ُدوُق اعمُ » َُِملُم اًمّم  ْٕ  َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ اًمت ٤مضِمُر ا
ِ
َٝمَداء  أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف شًٚمُِؿ َُمَع اًمِمُّ

ٌْدِ اًمًامطم٦م ذم اًمٌٞمع واًمنماء--  -9 ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سم اهلل ن  َرؾُمقَل : أَ cاهلل قَم

 شإَِذا سَم٤مَع، َوإَِذا اؿْمؽَمَى، َوإَِذا اىْمت٣ََم  ٤مً َرضُماًل ؾَمْٛمحَ  اهللُ َرطِمَؿ »^ ىَم٤مَل: 

 اًمٌخ٤مري أظمرضمف

ـْ اْئتََٛمٜمََؽ، »: ^ اهلل َرؾُمقُل ىَم٤مَل احل٨م قمغم أداء إُم٤مٟم٦م--  -01 ََُم٤مَٟم٦َم إمَِم َُم ْٕ َأد  ا

ـْ ظَم٤مَٟمَؽ  ـْ َُم َٓ خَتُ  وودداأمحد وأسمق  أظمرضمف شَو

 اهللَأن  َرؾُمقَل  v قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـاحلرص قمغم دقم٤مء اًمًقق--  -00

قَق، وَمَ٘م٤مَل: َٓ إًَِمَف إِٓ  » ىَم٤مَل: ^ ًُّ ـْ َدظَمَؾ اًم يَؽ ًَمُف، ًَمُف َوطْمدَ  اهللَُم ُه َٓ َذِ

قَمغَم يُمؾ  ْٚمُؽ َوًَمُف احلَْٛمُد ُُيْٞمِل َوُيِٛمٞم٧ُم، َوُهَق طَملٌّ َٓ َيُٛمقُت، سمِٞمَِدِه اخلػَْمُ َوُهَق اعمُ 



 

 

﴿ ٖٚٗ ﴾ 

 

 ىَمِديٌر، يَمت٥ََم 
ٍ
ء ٜم٦ٍَم، َوحَم٤َم قَمٜمُْف َأًْمَػ َأًْمِػ ؾَمٞم ئ٦ٍَم، َوَروَمَع ًَمُف  اهللَرْ ًَ ًَمُف َأًْمَػ َأًْمِػ طَم

 أمحد واًمؽمُمذيأظمرضمف  شَأًْمَػ َأًْمِػ َدَرضَم٦مٍ 

يـ--  -02 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة طمًـ ىمْم٤مء اًمد  ِل  ^»:  vقَم  َأن  َرضُماًل َأشَمك اًمٜمٌ 

َدقُمقُه، وَم٢مِن  ^: »اهلل ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل شوَمَٝمؿ  سمِِف َأْصَح٤مسُمفُ  --ُه، وَم٠َمهْمَٚمظَ َيتََ٘م٤مَو٤م

 ًٓ ، ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل شَأقْمُٓمقُه ؾِمٜما٤م ُِمثَْؾ ؾِمٜم فِ »، صُمؿ  ىَم٤مَل: شًمَِّم٤مطِم٥ِم احلَؼ  َُمَ٘م٤م

ـْ ؾِمٜم ِف، وَمَ٘م٤مَل:  ٓ  َأُْمثََؾ ُِم ـْ »اهلل ِ، إِ ٜمَُٙمْؿ ىَمَْم٤مءً  َأقْمُٓمقُه، وَم٢مِن  ُِم ًَ يُمْؿ َأطْم  شظَمػْمِ

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

*** 



 

 

﴿ ٖٚ٘ ﴾ 

 

 ضم٤مئزة ُمـ اًمٓمروملم، (0)  شمٜم٘مًؿ اًمٕم٘مقد إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: [:ةٌ دَ ٤مئِ ومَ ]

 وضم٤مئزة ُمـ ـمرف ٓزُم٦م ُمـ ـمرف آظمر- (3)      وٓزُم٦م ُمـ اًمٓمروملم، (2)

 وم٘م٤مل: ذًمؽٝمؿ سمٕمُْم وىمد ٟمٔمؿ 

ــبئضٌ   ــٛد جــــ ــٓ اٌؼمــــ ــ ِــــ  :خثّب١ٔــــ
  

 
   

 ،ريـــــــــــ٦موقم٤م ،وديٕمـــــــــــ٦مٌ  ،ويم٤مًمـــــــــــ٦مٌ  
 

 ويمـــــــذا ،ىمـــــــٌض ُمــــــــ ىمٌـــــــؾِ  وهٌـــــــ٦مٌ 
 

 
   

ـــــــــــ٦مٌ   ـــــــــــ٦مٌ  ،ذيم  ،ىمراوـــــــــــٞم٦م ،ضمٕم٤مًم
 

ـــــــــــ٤ٌمُق  ـــــــــــؿ اًمً ـــــــــــ٤م صم ٌَ -ظمتٛمٝم  ٚالص
  

 
   

 هٞمــــــف:وه٤م ِــــــٓ اٌؼمــــــٛد ِثٍٙــــــب 
 

 يمـــــــــذا ُمًـــــــــ٤مىم٤مةٌ  ،ٚمـــــــــعٌ ظُم  ،إضمـــــــــ٤مرةٌ 
  

 
   

ــــــــعٌ  ،وصــــــــٞم ٦مٌ   ــــــــ٦م ٟمٙمــــــــ٤مُح  ،سمٞم  اًمٖم٤مٟمٞم
 

ـــــــ٦مُ  ،أيْمـــــــ٤مً  واًمّمـــــــٚمُح  ـــــــل واحلقاًم  اًمت
  

   
 

 ًمث٤مٟمٞمــــــــــ٦م- شمٜم٘مــــــــــؾ ُمــــــــــ٤م ذم ذُمــــــــــ٦مٍ 
 

ــٌخ ــٌخ ٚخّغــــ ــخٍ  الصِــــ ــٓ جٙــــ  :ِــــ
  

 
   

ـٌ   ـــــــ ـــــــ٦مٌ  ،وـــــــامنٌ  ،ره ـــــــ٦م ،ضمزي  ،أُم٤مٟمٞم
 

ـــــــ٦مٌ  ـــــــك ،يمت٤مسم ـــــــ٤م ومت ـــــــ٤مم ي ـــــــل اخلت  وه
  

 
   

 ًمٚمّمـــــــقاب واقمٞمـــــــ٦م نٍ ذْ وم٤مؾمـــــــٛمع سمـــــــ٠مُ  
 

 



 

 

﴿ ٖٚٙ ﴾ 

 

 ِٛػظخ فٟ خزبَ وزبة اٌّؼبِالد

قمٚمٞمٙمؿ ـ قم٤ٌمد اهلل ـ سمٕمدم اًمتٓمٗمٞمػ اعمقازيـ، واًمتجٜم٥م قمـ اًمرسم٤م وم٢مٟمف ُمٜم٘مّم٦م 

ڭ )يؾ عمـ مل يًٛمع يمالم رب اًمٕم٤معملم ًمٚمديـ، وذًم٦م ًمٚم٘م٤مؾمٓملم، وم٤مًمقيؾ يمؾ اًمق

  (ۇ

ػ اًمٙمٞمؾ ومل يراىم٥م اعمٚمؽ ديٜمف سمح٦ٌم ـمٕم٤مم، وواه٤ًم عمـ ـمٗم  وم٤مٕؾمػ عمـ سم٤مع 

ؾ ُمـ إوزار وأصم٤مم، أمل يٕمٚمؿ أن اهلل ٓ  اًمٕمالم، واؿمؽمى اًمٜم٤مر سمٙمنة عم٤م حتٛم 

 (ڭ ۇ)هيدي يمٞمد اخل٤مئٜملم؟ 

سمٕم٤مىم٦ٌم أطمقاًمف، وأسمٍم ٟمٛمق ًمٞم٧م ؿمٕمري، هال اشمٕمظ آيمؾ اًمرسم٤م سم٠مُمث٤مًمف؟ وشمٗمٙمر 

ڭ )ىمف وهق ضمٜملم: زاًمّمدىم٦م وحمؼ اًمرسم٤م عم٤مًمف، ويٜمٔمر إمم ىمقل ُمـ يمت٥م ر

 (ۇ

، وإن اًمٙم٤مذب ذم سمٞمٕمف ؼم اًمّم٤مدق ٟمٌل إُم٦مظمإن آيمؾ اًمرسم٤م يمٛمـ ضم٤مء أُمف، يمام أ

ف، وُينم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع اعمٜم٤موم٘ملم   (ڭ ۇ)يً٘مٞمف اًمِمج٤مع إىمرع ؾمٛم 

وهٞمٝم٤مت، ومٚمق (   ے ے)اعمامت، ومٞم٘مقل: ي٘مػ ًم٤ًمن اعمٞمزان سمٚم٤ًمٟمف قمٜمد 

يم٤من يٕمٚمؿ هذا طم٤مل احلٞم٤مة-- عم٤م وم٤مت ُمٜمف ُم٤م وم٤مت، وٕقمٓمك سمدل احل٦ٌم طم٤ٌمت 

 (ڭ ۇ)ًمٚمٛمِمؽميـ 

أهي٤م اخل٤مئـ شمذيمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم ٓ شمٜمٗمع إُمقال واًمٜمداُم٦م، واؾمٚمؽ أن 

 (ڭ ۇ)ىمٌؾ أن ي١مظمذ سم٤مًمقشملم  ـمريؼ اًمًالُم٦م
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ن، واؿمؽموا اجلٜم٦م سمح٦ٌم ُمـ اًمدي٤من، وٓ دمٕمٚمقا اهلل أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ خُتنوا اعمٞمزا

ڃ )قمرو٦م ًمأليامن، وؾم٤محمقا ذم اًمٌٞمع واًمنماء، وم٘مد ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ىمٞمؾ ذم اعم٤ًمحملم 

  (ڭ ۇ) ،(چ چ چ

ودمٜمٌقا اًمٖمش وآطمتٙم٤مر، ومٝمام ؾم٥ٌم اهلالك واًمٌقار، واإلومالس واجلذام ذم 

همػميمؿ يمٞمػ  أُمقاَل  هذه اًمدار، وهلؿ ذم اًمٕم٘مٌك ظمزي وقم٤مر وٟم٤مر، وىمد رأيتؿ

ٛم٧م قمغم اًمقارصملم   ً  (ڭ ۇ)ىُم

أُم٤م يذيمر اًمٕم٤ميص أن ُم٠مواه اًمٚمحقد، وأن ضمًٛمف ُم٠ميمٚم٦ٌم ًمٚمدود؟ أُم٤م يرى 

 (ڭ ۇ)اعمحتٙمر ىمٌقر إطم٦ٌم وأسم٤مء واجلدود؟ ومٝمال  قمدل ذم اعمقازيـ 

ومٚمٞمٜمدم آيمؾ اًمًح٧م قمغم ُم٤م أؾمٚمػ، وًمػمضمع اعمٓمٗمػ إمم اعمِمؽمي ُم٤م ـمٗم ػ، 

 (ڭ ۇ)وأهف، ىمٌؾ أن شم١مظمذ طمًٜم٤مشمف ومتٕمٓمك ًمٚمٓم٤مًمٌلم وًمٞمت٥م قمام أضمرم 

ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ عمراوٞمف، وضمٕمؾ ُمًت٘مٌؾ طم٤مًمٜم٤م ظمػمًا ُمـ ُم٤موٞمف، وصغم اهلل 

 -(0)قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام

*** 

                                                 

ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد اًمنميػ أيب اًمؼميم٤مت ٟمٕمامن سمـ  (432ص ’هم٤مًمٞم٦م اعمقاقمظ) ُم٘متٌس ُمـ يمت٤مب- 0

 ( ذم اًمتٓمٗمٞمػ واًمرسم٤م واًمٌٞمع واًمنماء-28ل اًمٌٖمدادي، )اعمجٚمس حمٛمقد أًمقد احلًٞمٜم
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   خـَّبِراٌَخ

أيب »ُمتـ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف آٟمتٝم٤مء ُمـ ذح سم٤مب اعمٕم٤مُمالت ُمـ  ىمد شمؿ  

 -هـ28.2.0430اجلٛمٕم٦م   قمِمٞم٦م شؿمج٤مع

 هـ31.3.0441 قمِمٞم٦م اًم٧ًٌمومت٧م اعمراضمٕم٦م واإلو٤موم٦م 

     پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ

    ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

دي٘مـ٤مُمَع اًمٜم٤مِس ًمِ ـؿ  ي٤م ضَم ــٝمُ اًمٚم    ،ٞم ٦م اًمٙمؼَمىـٞمقٍم ٓ َري٥َم ومٞمف-- امَجع سمٞمٜمَٜم٤م وسَملم ُمَ٘م٤مم اًمّم 

ؼ ،واًمَٗمتح اعمٓمَٚمؼ ،واخِلالوَم٦م اًمٕمٔمَٛمك   ،واًمقُصقل اعمح٘م 

ف ٤مُِمٚم٦م جلَِٛمٞمع اًمُٕمٚمقم ،وقِمٚمِؿ اًمٞمَِ٘ملم وقَمٞمٜمِف وطَم٘م  راي٦م اًمِم    ،واًمد 

 ُِمٜمَٝم٤م 
ٍ
  ،َوشَمٕمٚمِٞمِٛمٝم٤م َوسمث ٝم٤م َوَٟمنِمه٤م ،َأسَمدااًمتل ٓ َيٌَ٘مك َُمٕمٝم٤م ضَمٝمٌؾ سمٌِمء

ــ اخلِ  ،قغ اعمَـرامْ ـَوسمٚمُ  ،َواًمَٕمَٓم٤مء اجلَزيؾ ،َواًمُٕمْٛمر اًمٓم قيؾ ًْ  ـت٤َممْ ــَوطُم

 ؿ ــٌِِف َوؾَمٚم  ـــف َوَصحــَوآًمِ  ،دٍ ـٛم  ــٞم دٟم٤م حُمَ ــَوَصغم  اهلل قَمغم ؾَم 

 َواحلَٛمُد هلل َرب  اًمَٕم٤معملِم

*** 
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